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kaip gir ti ją, dabar turi ieškoti svetimų
nariai ir įtekmingi to krašto pi 'ževičiaus, Žydų Reikalams Mi- kus prasižengimus,
i AMERIKONŲ SPAUDOJE.
| Vilniaus ir apielinkės plebis liečiai. Jie turėjo pasikalbėji nisterio p. Soloveičiko buvo iš tuoklystė ir netinkamas pasiel jų pagalbos, nes kur reikalin
gas mokslas ir specialybė, ten -— Po šimts balanialkų, kad
cito klausimas yra tuo tarpu la mų
su Pramonės Ministeriu reikšta didelės simpatijos Italų gimas.
nieko negelbsti nei „proletaria nors greičiau tas SLA. konkurkovotojams- del
bai neaiškioj padėty. Ameriko Galvanausku ir Užsienio Reika tautai ir jos
Lietuvos Atstovybė Ameriko nų spaudoje yra pilna , visokių lų Ministeriu Purickiu. Po to laisvės ir. tautinės
vienybės. Rusijos atžagareivių atstovas to diktatūra.”
sialka pradėtų aktyviau veikti,
je gavo sekam# kablegramą iš gandų, tankiai vieni kitiems greitai išvažiavo į Paryžių, kad Buvo pabrėžta taip pat idealin— rūpinasi SLA. patriarkas se
Boris Bakhmetiev išleido AmeKauno nuo p. Balučio:
Vengrijoje
eina
dideli
nesu

gi
motyvai,
kuriais
italai
remia'
r
j
kos
pinigų
priešingų, o iš Lietuvos, vyriau- padarius atatinkamų žingsnių,
nis Tamošius
Astramskas —
56 mil. dol airių,
„Musų delegacija kuri buvo sybės oficialių pranešimų ir de- kad Klaipėdos kraštas kuogrei- Lietuvos laisvės ir nepriklauso-j nuo to Iaiko> kai jisai atvyko tikimai Vengrijos buvusio sosto
nes reikia kuogreičiausiai padi
pasiųsta Lenkijon sulyg Tautų talių sutarties paaiškinimų lig- čiausiai butų
klausime.
Vieni
nori
sugrąžin

mybės
siekimus,
kaip
jie
tat
priskirtas prie
dinti „Tėvynelką”. Baigiu akis
Amerikon, kaipo atstovas Ke
Sąjungos prašymo, betarpei tar šiol negauta. Viskas ką žinome Lietuvos.
ti
Hapsburgų
dinastiją,
o
kiti
parodė Tautų Sąjungos suva renskio valdžios. Didžiuma ši
pražiūrėti „Tėvynelkos” smulkų
tis su lenkais- plebiscito klausi iš Lietuvos, tai p. Balučio neaiš
žiavime Genevoje. Italų atsto tų pinigų išeikvota biurokratiš nori Respublikos. Net Tautinis druką beskaitydamas. Daryki
mu Vilniaus apielinkėje, tapo at kųs pranešimai, kokias išlygas Francuzų gen. Odry, Klaipė vai, atsakydami savo tautai kakų tradicijų palaikymui. Mat Seimas didžiausiame sumišime te viską, kas tik galima, kad
šaukta, nes lenkai visiškai atsi Lietuvos vyriausybė stačiusi ir dos krašto komisaras, susivieni- rakteringu karštumu,
reiškė Amerikos „demokratai” į nieką išsiskyrstė, kuomet šitas klau konkurso darbuotojai kuogrei
sakė svarstyti pasiūlymus kai- kad pažadėjusi savo paramą'jo su Vokietijos visvokiečiais savo nuoširdžias
simpatijas neatsižvelgdami remia Rusijos simas buvo pakeltas.
čiausiai padaugintų
skaičių
miniškam išrišimui teritorialių Tautų Sąjungai plebiscito klau-■ ir deda visas pastangas, kad Lietuvių tautai, kurios laisvės
atžagareivių grupę, net tokias
SLA. narių, nes tas duotų gali
ginčių.
Išrišimą
teritorialio sime. Tačiaus nėra aiškiu žinių kaip nors sutrukdžius arba ir!kova jiems
primenanti pačių dideles sumas pinigų jų reika
mybės tuoj aus „Tėvynę” padi
klausimo lenkai reikalauja pa ar tos išlygos ]priimtos ir ar j visiškai padarius negalimu Klail italų kovas del laisvės ir linkėjo
dinti.
lam „skolindami”,
bi tik sulikti Tautų Sąjungai, o betar jau galutinai nustatyta
? L n L r L n plotas,!pėdos Iri'O
a
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’
lrvmnnri
nXLwxXr
krašto
to priskyrimą prie |tikrosios sėkmes visiems musų ‘gražinus Rusijos atžagai
„senialatžagareivišAnglijos terorizmas Airijoje šita rūpestis gerb.
piam svarstimui pasiūlo daryti kuriame bus daroma plebiscitas Lietuvos. Gęn,
'
Odry labai išsi- tautinėms troškimams įvykdyti. (Rųjų imperialistų valdžią.
pasiekia
aukščiausio laipsnio. kos” yra pilnai teisinka. Ir
SU Lietuva militares, ekonomi ir kuris tas plotas yra.
|fgando
’ dažinojęs, kad Lietuvos
Anglijos darbininkų partija bu netik jisai vienas nusiskundžia
nes ir kitas panašias sutartis.
v.
.
ant sumažinimo „Tėvynelkos”,
Amerikonų-gi spaudoje yra’Garlaivių Bendrovė pirko prė- Tremtinių* ir belaisvių grą- . Radus šiltine sergančių
ateju vo pasiuntusi Airijon tam tik
ĮSausio 31 dieną mes dav^m Tau
bet daug SLA. narių nuolatos
visokių gandų, kuriems negali-Ia^vlL Jisai mėgino da- žinimo skyriaus pranešimu, sau-,
tų Sąjungos
Tarybai prižadą ma rimtai patikėti, bet kadangi ryti net tam tikrus žingsnius,'šio 5 d. atvyko iš Rusijos į siuose iš Europos laivuose, New rą komisiją ištyrimui šiandie rašinėja mums laiškus, klausda
Yorko miesto valdžia kreipėsi į ninės Airijos padėties, šita komusų paramos plebiscito rezo jie yra įdomus ir gal kartais kad Santarvė uždraustų Lietu Abelių
karantiną tremtinių
Valst.
savo raporte pažymi se mi kada padidinsime „Tėvynę”.
___ valdžią,'misija
____
liucijai, išdėstydami išlygas ku turinti ką nors bendro su abel- vos laivam naudoti Klaipėdos ešelonas, susidedąs iš 320 žmo-l.federalę Su v.
kad uždraustų laivų kompani kančius šešis antgalvius: „abel- Net tūlos kuopos siūlo sumany
rios yra būtinai reikalingos tei na situacija šiame
nių. Tremtinių dauguma atva-i
mus, kad perleisti visuotinam
klausime, uostą.
singam įvykdinimui plebiscito, todėl nekuriuos perspausdiname Matyt francuzėliamš nesinori' žiavo iš Velikija Lūki ir Smo-į joms gabenti ateivius iš tų da- nas terorizmas ir provokacijų SLA. narių balsavimui „Tėvy
padegimai;
su'lių Europos, kur šiltinės epide- rengimas;
kaip: de jure pripažinimas Lie ir „Tėvynėn.”
kraustytis iš Klaipėdos krašto,' lensko. Kauniškiai tremtiniai imi j a siaučia. Manoma, kad fe- žinis turto naikinimas visokiais nės” padidftiimo klausimą. Ta
tuvos nepriklausomybės; pilną
kur jie sau puikiai gyvena be atvyks į Kauną sausio 8 ar 9 d. įIderalė valdžia
uždraus laivų budais; vogimai; persekiojimai čiaus mums rodosi, kad nerei
ir lygią laisvę vedimui propa Vašingtonas, vas. 8 d. — Gin varydami šmugelį.
,,Lietuva.”
kės nei visuotino balsavimo —
Kada bus
kompanijoms gabenti žmones iš žmonių; šaudymai.”
gandos; kad siunčiama kariu- čias tarpe Lietuvos ir Lenkijos galas toms
visoms Francuzų
SLA.
konkurso
darbuotojai
tokių
vietų,
kur
epidemija
serŠita
komisija
savo
raporte
menė susidėtų tiktai iš neuž- delei Vilniaus
plebiscito bus avantiūroms!
pareiškia tokius barbariškus padidins „Tėvynelką” ir panai
interesuotų valstijų kareivių ir svarstomas Santarvės premje
| darbus Anglų kariuomenės ir kins smulkų , „druką”, kurio
tt.
rių konferencijoje; kuri greitu
Sausio 10 d. prasidėjo lenkų
- ■ įĮ Francijos geležinkelių opora- policijos, kurie daro gėdą visai dauguma SLA. narių neapkenAtsisakius Šveicarijai perleilaiku
įvyks
Londone.
Nesą
Len
čia.
Musų memorandumas užsi
suimtųjų Vilniaus lietuvių teis-Isti
!
per • savo
teritoriją rTautu
----- , ' vbnas kasdien atneša valdžiai Britų tautai ir galutinai užtem
kijos
vyriausybė
pranešė
Tau

baigia prašymu,
kad Lenkų
mas. Kaltinamųjų
tarpe yra Sąjungos kariuomenę, kuri tu-,nuos^°^a 8 mi^ frankų. Be do Anglų valdžios kad ir men štai ką rašo nekurie SLA.
tų
Sąjungai,
jog
ji
negalinti
pri
konkurso darbuotojai:
valdžia butę įtikinta apsiimti
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gėlė

— Per visą sausio mėnesį pri
iš savo pusės prašalinti sovie versti Želigovskio, kuris dabar. nazijos direktorius, jo žmona, rGJ° ]
prižiūrėti, iškilo nesusipratimų Cinkeliai davė deficito 3 bil. 100 mes. Sprendžiant sulig Šito
laiko
užėmęs
Vilnių,
kad
jisai!
tų valdžios pasipriešinimą prieš
i! p. Br. Biržiškienė ir keletas ke netik tarpe Šveicarijos vyriauAnglijos darbininkų
raporto. rašiau prie SLA. tiktai du nau
frankų,
demobilizuotų
savo
kariuomenę,
ju nariu — rašo 23 kp. org.
siuntimą tarptautinės kariuo
ltuvių gimnazijos mokinių. Vil sybės ir Tautų Sąjungos TaryAirijos
padėtis
yra
ant
tiek
menės į plebiscito
teritorijas kas yra pirmutiniu žingsniu niuje yra lenkų suimta visos ei
Kopenhagos, sunki ir kruvina, ant kiek Lie- A. Vasiliauskas iš Shenandoah,
Pranešimu iš
bos,
bet
ir
pačioje
Šveicarijoje
prie
plebiscito.
padarant tinkamus
žingsnius
lės nekaltų
žmonių ir jie bus•, įvyko pasidalinimai šiame klau Kronštato
jureiviai pasiuntė,tuvai būdavo sunkus laikai Ru- Pa. — Tačiaus sekantį mėnesį
tiek.
Maskvoje ir Rygoje.
teisiami, kad atsikeršinus Lie- j sime. Francuziškoji dalis Švei savo delegaciją į Maskvą reika-jsų
bi urok ra t i j os
terorizm u i tikrai gausiu 4 kartus
f
Londonas,
vas.
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d.
—
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smerkia
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vyriausyNepriklausomybės
sekamos jos sovietų vyriausybė pareiš ’suokalbininkų
(„Peoviakų”) I■ bę už pasipriešinimą Tautų Są nių porcijų
maisto. Tačiaus iš Anglijos kokios nors pagal- rai išdirbti ir tik tuomet gali
kė
Lietuvai,
kak
bus
laikoma
priežastįs
yra paduodamos:
prieš Lietuvos valdžią.
Suim-Į jungai, kuomet vokiškoji dalis Trockis delegaciją suareštavęs bos savo nepriklausomybei ap ma gerų vaisių tikėtis. 0 Shegalutinu
pertraukimu
diploma

oficialiai nenustatyti ' rubežiai
dirva
reikėtų įhandoah 110 lietuviuose
tiemsiems jau ir bausmės esą iš i Šveicarijos pripažinsta savo vy- ir pareikalavęs, kad jūreivių ta- ginti!
Tačiaus dabar
<
tinių
ryšių
iš
puses
Lietuvos,
ir neišrištas
Vilniaus klausi
’Janksto nuskirtos - jos busią‘riausyl)gs pasielgimą
ryba ištrauktų jūreivius iš Bet galutinai įsitikinti, kad kraštu- labai kieta!...
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jei
ji
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mas; neoficialiai — musų neno
•o | tokios pat, kaip ir Kaune nu norint išlaikyti savo neutralite rogrado. Jūreivių taryba atsi- tiniausio barbarizmo
palaiky- — Malonėkite įrašyti mane ir
riuomenei
užimti
Vilniaus
apie
rėjimas sueiti į artimus ryšius
teistųjų, lenkų-suokalbininkų.
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pasiliuosavimo kitą musų kuopos organizatorių
tą
Vilniaus
klausime.
Taipgi
linkę
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su Lenkija.
idėja yra dideliu kaulu gerklė — J. Bračiulį į SLA. konkursą
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kad
Šveicarijos
vyriaubolševikų
grumojimu
Tautų
niuose jog Pilsudskis
prašy
Lilija žilvičiutė. — Kadangi da
lizaciją Vilnijoj gudai ūkininkai;
mui sukilėlių, tačiaus ji mažai
■sybč
atsiųstų
savo
atstovą
į
Sąjungos
militariam
autorite

siąs Paryžiuje
liuosos rankos
nestoja. Želigovskio žandarus, >
bar išaušo tokia gadynė, kad
paiso į jai duodamus įsakymus Paskelbus Rusijos diktato
Tarybos
konferenciją
Paryžiun,
tui.
(elgimosi) Lietuvoje.
kurie stengiasi priversti ūki
riui Leninui ultimatumą, kad visame gyvenime moterys įga
naudoti
jcgą
ir
Petrogradas
vas.
21
d.,
pasiaiškinti/'
už
tokį
Šitas
bolševikų
pareiškimas
Nepripažinimas Lietuvos Ne
ninkus rinktis į mobilizacijos
norinčios grupės prisidėti prie vo lygias teises su vyrais, ypač
ligšiol
yra
rankose
jūreivių,
savo
pasielgimą
ir
yra
prana

yra
pasekmėmis
Lenkų
atsišau

priklausomybės tiktai sustipri
punktus, užmuša. Siunčiami į į
su pagalba trečiojo internacionalo turi iš tas kuoaiškiausiai atsispindi
kurie
laiko
miestą
i
šaujama,
kad
jeigu
Šveicarija
kimo
prie
Tautų
Sąjungos,
pra

no pasiryžimą
musų žmonių
kaimus ištisi raitelių
būriai
pildyti 21 tam tikrą reikalavi musų SLA. išrinkus p-lę Jurgesavo
kanuolių.
nepasidarys
nuolaidesne
Tautų
šant
prisiųsti
savo
kariuomenę
prie naujų ir didesnių pastan
neįstengia priversti mobilizuomą, visame pasaulyje įnešė di liutę SLA. Sekretorium, tad buRusijos
laikraščiai
pilni
pas

Sąjungai,
tad
ji
savo
sostinę
į Vilnių, nes insurgentų vadas jamug g^j kariuomenėn. Dau
gą
delio judėjimo socialistinėse tinai reikia ir jnoterims pasiroŽeligovskis, pareikalavus Tautų i giausiai nukenčia už slepenčiuol perkelsianti iš Genevos į Bruse- kalų apie sukilimus įvairiose
Rusijos dalyse, ir nėra abejonės, 'grupėse. Daugelio
valstybių
su savo aarbais, kad jos
Musų, repatriacijos ir sugra- Sąjungai, nuginklavo savo ka-1
lį
arba
į
Haagą.
kaimo
gali net geriau kai ką padaryti,
žinimo'iš Rusijos turtų komisi riuomenę, o tuo tarpu esą stovi sius nuo mobilizacijos
Yra manoma, kad vyks Pary jog dauguma komisarų liekti socialistinės partijos pasidalijo
ja išvažiavo Maskvon po pirmi- arti sienos Lietuvos trys armi seniūnai, kuriuos sodina į kalė žiun pats Šveicarijos preziden aukomis žmonių
neapykantos 1 dvi vieiJa kitai P™šingi sto- negu vyrai. Ir aš tikiuosi, kad
jimą. Mobilizuotus ir esančius
ninkyste p. Kalniečio.
prieš dabartinę valdžią, tačiaus j vyKli ir šiandien kariauja tar- aš parodysiu vyrams, kaip rei
tas
Motta,
kuris
pasakė,
kad
jos, kurioms užėmus Vilnių vėla jau Želigovskio
kariuomenėj,
, Derybos su Latviais sekasi bus negalimas bešališkas ple
sutartinos akcijos priešais rau-,Pe sav£s> vietoje kariauti prieš kia laimėti pirmoji konkurso
dabar
nėra
palankus
laikas
Vil

priverčia duot parašus, jog jie
‘ . Tuomi, žinoma, dovana!
gerai.”
niaus plebiscitui, kad apgynus donąjį režimą kol kas neįsten- bendrą priešą.
biscito pravedimas.
yra savanoriai.
Ėė vyručiai!... Laikykitės bro
džiaugiasi
socialistų priešai,
Šveicarijos “nusistatymą Vil giama sudaryti.
Pranešimai
iš
Rygos
reiškia
Lietuvos Informacijos Biuras
nes dėlei tos priežasties beveik liai, nes jeigu p-lė žilvičiutė išbaimės, kad bolševikų vyriausy Švenčionių apskrity vietos gy niaus klausime.
gavo sekamą
kablegramą iš
Rusijos vyriausybė pasiuntė visose šalyse puolanti socialistų tikrųjų laimėtų pirmutinę dova
bė
prisidengdama
Vilniaus
situ

Ventoj
ai,
nepakęsdami
lenkų
Kauno nuo p. Balučio:
Lenkam
notą, reikalaudama, įtaka ir po kiekvienų rinkimų ną, tuomet mums vyrams „gudBuvo
pranešta
iš
Elsinkių,
acija rengiasi pulti Lietuvą ir jungo, pradėjo
griebtis gin
Pildomosios Tarybos
„Gavome užtikrintas žinias, kitas Pabaltijos valstybes.
atstovų skaičius bai” su
Suomijos, vas. 11 d., kad buk kad Lenkų
vyriausybė geriau mažėja jų
klo
ir,
organizuodamies
į
parti

jog Tautų Sąjungai gavus užtik Gauta Londonan iš Berlyno
parlamentuose ir kitose valsty urėdais! Tuomet SLA. galuti
prižiūrėtų
ir
tinkamiau
maitingauta
žinia
iš
Maskvos,
kad
zanų burius, užpuldinėti lenkus, j
nai patektų į „sijonų” rankas.
rinimą paramos nuo abiejų val pranešimas,
kad Stockholme Gautomis žiniomis, sausio 8 d.1i Rygoje, vas. 10 d. tapo pasira- tų Rusijos belaisvius esančius binėse įstaigose.
džių, Tautų Sąjungos Plebisci plačiai kalbama, jog bolševikų
spau- — Šiuomi prisiunčiu savo ra
syta pastovios taikos sutartys Lenkuose, nes dabar Lenkui be Pranešimu Amerikos
to Komisija, kuri dabar yr? vyriausybė sutikusi, kad ji ne-1 vietos partizanų būrys užpuolė tarpe Lenkijos ir Rusijos.
laisvių, stovyklose yra tokia pa- Jos, Pabaltijos Valstybės tapo portą pereitos savaitės iš kon
' Varšavoje, paprašė lenku val sipriešins jei Italijos ir Ameri-1 lenkus Linkmenyse, kur įvyko Tačiaus atėjusios vėlesnės ži dėtis, kad mirtingumas siekia įrašytos į sovietizmo priešų su- kurso darbuotės — rašo 60 kp.
smarkus susirėmimas.
Apie nios' stačiai iš Rygos vas. 12 d., iki 100 nuošimčių ir net yra žu rašą, nes laikytame Rygoje so- org. A. J. Bernotas iš Grand
džios įsakymo demobilizuoti Že kos kariuomenės
užims Vil
Mich. — Prirašiau 6
ligovskio kariuomenę kaipo pir niaus apielinkę plebiscito me-1 susirinkimus valsčiui žinių nė praneša, kad pasirašymas Ru,- domi komunistai esanti tarpe cialdemokratų kongrese, gruod Rapids,
narius į SLA.
Net
mas žingsnis prie plebiscito. tu, tačiaus Rusija netoleruosan ra. Įdomus tačiau tas faktas, sų-Lenkų taikos atidėtas iki ko belaisvių.
į 18-20 dienomis, milžiniška bal naujus
Sapieha kategoriškai atsisakė, ti Anglijos ir Francijos kariuo kad tą atsitikimą panaudojo1 vo mėn. o gal ir vėliaus. Svar- Nėra abejonės, kad ir Lietu- sų didžiuma
atmetė Maskvos lengviau paliko kuomet užlipau
tikslams. Iš paminėto at-■1 blausia nesusitarimo priežasti vos belaisviai tose pačiose aplin siūlomą programą.
ant pirmojo laipto. Nors vir
sakydamas
jog lenkų valdžia menių, jei jos atvyktų Vilniun.) savo
U
sitikimo. jie sudarė pretekstą, | mi yra (pasidalijimas nuomonių kybėse Lenkuose laikomi.
šūnė dar aukštai, tačiaus nieko
negali priversti Želigovskį. Ko
v
.
v
.
misijos atyda buvo atkreipta į
Praneša dauguma žmonių, nepaisydamas lipsiu aukštyn.
Paryžius, vas. 12 d. — Tau- kad tai esą buvę šauliai, atėję dėlei Rusijos aukso skiriamos
— Įrašykite ir mano vardą
lenkų atsakymą Tautų Sąjun tų Sąjungos Taryba vis dar te- iš šlos Pusšs demarkacijos Ii- dalies Lenkijai. Rusų delega Gauta žinių iš Londono, kad aplankiusių
Rusiją, kad tenai
.
,
t
1
•
•
Yiiinn
4-11'n n nrlnrlnyvM nn
gai, kuriame lenkai pažadėjo tik besitąsanti su Vilniaus painum nijos ir, tuo naudodamies, sau tai siūlo 25 mil. rublių auksu, gerb. komp. M. Petrauskas jau visos išdirbystės ir komunikaci- į konkurso surašą — rašo 167
tai moralę paramą. Mes esame klausimu ir turės galutinai iš sio 9 dieną perėjo liniją ir neit- o Lenkų delegatai
įvažiuoti į Suv. Ja sumilitarizuota. Reiškia kiek kp. org. K. čepauskis iš Joliet,
reikalauja gavo leidimą
pažadėję pilniausią
ir širdin spręsti busiančioj savo konfe1___ ra^n§ zoną> kurią Kontrolės 72 mil. Tačiaus abi pusės ne Valst. ir apie 15 d. vasario iš- vienas darbininkas yra tokioje Ill. — Mėginsiu pasidarbuoti
giausią paramą.
rencijoj, vasario 21 d., 1921 m., Komisija siūlė nustatyti.
norėdamos, kad tarybos iširtų. važiavo iš Anglijos. Amerikon padėtyje kai kareivis. Tokiose musų garbios organizacijos ir
šitą klausimą atideda tolimes pribus apie 21-22 d. vasario. aplinkybėse žmogus turi dirbti darbo žmonių labui ir kartu gal
.Vasario 4 dieną musų užru- Paryžiuje, ar verta siųsti Tau
Sausio 5 d. einąs Valstybės niam laikui ir stengiasi pradė
tokį darbą, kokis jam paliepta pasiseks konkursą laimėti. Nors
bež^s nusistatymas buvo iš tų Sąjungos silpnutė kariuomebolševikus, kurie Prezidento pareigas pakėlė puo- ti svarstyt geležinkelių klausi Rusijos bolševikai deda pas nepaisant ar jam tas patinka ar pas mus dabar blogi laikai, bet
dėstytas Steigiamajam Seime nė priešais
tangų, kad gavus Rusijai nors ne. O geležinkelių komunika aš „trajisiu” juos pagerinti or
Italijos Atstovui p. Salai pa- mą.
Ir užgirtas užsitikėjimo balsa- įteikė naują pareiškimą Lietu5,000 Vokietijos
industrijalių cijoje net karo stovis įvesta. ganizuodamas
vai, reikalaudami, kad Lietuvos gerbti. Dalyvavo ministerial,
lietuvius į aptlmu.
kariuomenė būtinai užimtų Vii- keletas aukštųjų valdininkų ir Pareiškimu Arthur Bullard, specialistų, kurių 4,000 skiria Tačiaus sakoma, kad pasidėka- švietos ir medžiaginės pagalbos
Musų
delegacija
sugryžo niaus apielinkę.
Seimo atstovų. Tarp svečių bu" vedėjo Valstijos Departamente ma metalinėms
išdirbystėms, vojant vien
šitokiam stoviui, organizaciją.
šiąnakt iš Varšuvos Kaunan.
vo taip pat Italų pulk. Bergera, Rusijos skyriaus, Rusijos bolše 300 sveikatos
komisarijritui, pavyko įvesti normalų trauki- Dabar rodosi
bus aišku ir
Yra pasitikima, jog Lietuvos Iš LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ, kumdarbuojąs Kontrolės Komi- vikų militaris tribunalas vieno 500 žemės komisarijatui ir 200 nių vaikščiojimą, kokis buvo gerb. seniui Tamošiui ir kiklausimas bus svarstomas busi Pranešimu „Tilžės Kaleivio”, sijoje.
Prakalbose,
specialių
7
1 "
’laikytose mėnesio ylaiku ^pasmerkia nužu- įsteigimui
žėmės prieš karę, su ta tik išimtimi, tiems, kad greitu laiku galėsi
moje Londono Konferencijoje.” nesenai apsilankė Kaune keli p. Stulginskio, Užsieniu, Reika-, dymui 1,000 žmonių, kurių dau ūkio komunų.
kad dabar mažiau traukinių me susilaukti didesnės „Tėvy
"
‘
‘
jį®*
nužudoma
už
tokius
men
7
Lietuvos Informacijų Biuras. Klaipėdos Krašto Direktorijos-lų Minister!© Purickiu
Rusai išžudę savo inteligen- vaikščioja.
nelkos.”
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giaųsia. Nėra abejonės, kad rei
kalinga daug kas ir taisyti, ta(šį skyrių veda Dr. S. BIEŽIS, 2201 W. 22-nd St., Chicago, IU.)
čiaus Lietuvoje daug kartų ge
riau darbo žmonėms gyventi,
Linksma pranešti, „Tėvynės skai-1 Kiekvienas
yra patyręs ant
kur aprūpinama apie 3.000 vaikų. negu daugelyje Lietuvos kaimy
tytojam, kad gerb. Dr. S. Biežis pa savęs arba kitų, kad aukščiaus
Prieglaudų seniams pavargėliams ninių valstybių.
sižadėjo vesti
„Tėvynėje" pastovų
retame apskrity tėra, ir dažniau
Pagalinus paaiški dar vienas sveikatos skyrių. Taipgi jisai ap minėtos priežastįs nėra visada
siai jų niekas ncaprupina. Darbo
kolonijų mažamečiams nusikaltę- dalykas — tai nekuriu laikraš siima atsakinėti į bendro žingeidumo teisingos. Daug žmonių sušlam
liams, taip pat atatinkamų darbo čių išpustasai „raudonųjų suki klausimus sveikatos dalykuose, kurie pa kojas, peršąlą, iš šiltos stubus galimi talpinti
„Tėvynėje” —
namų prostitutėms dar visai nė
bos išeina šaltan oran, o vienok
ra. Šios ydos
yra del silpnos , limas” Kaune. Iš Lietuvos Pre šiame skyi 'e. Taigi kas iš „Tė
norėtų
žinoti ne visi pagauna šaltį. Gi kitus
savivaldybių finansinės padėties. imjerio pranešimo pasirodo, kad vynės” skaitytojų
palieja
„Darbo srity,
;galima sakyti, buvo susekta tiktai lizdas tero- priežastis ir gauti patarimą kas rei mažiausias dalykėlis
kia
daryti
turint
vieną
ar
kitą
nesvei

šiandien dalykai stovi neblogiau
ristų, kurie su pagalba sprog kumą, gali surašyti trumpai ir aiš gana sunkiai. Kame Čia daly
šiai: gyvenimui pabrangus papra-i
(apsireiškimą) tų kas? Atsakymas nors ilgokas,
stų darbininkų
uždarbis pakilo. stančios medžiagos rengėsi savo kiai simptomus
j nesveikumų ir pasiųsti aukčiau nuro bet gana plačiai žino/nas. Žmo
Dabar darbininkas mieste uždirba, ■ „idėjas gyveniman įkūnyti.
dytu antrašu. Žinoma, staigus ap- nes, kurie nesilaiko
hygienos
rugių valinį imant, nuo 10 iki 50
♦ ♦ ♦
sirgimai,
kurie
reikalingi
greitos
gy

pūdų. Tai yra norma,
maždaug
taisyklių, nesupranta švarumo
Jie visur vienodi. — Neku- dytojo pagalbos, negali būti šiame prasmės, neišvėdina
atatinkanti (normai
prieš karą, ir
tinkamai
svarstomi.
Paduodantis
sodžiaus darbininkų uždarbis ne-' rie Amerikos lietuviai stengiasi skyriuje
klausimus asmuo turi pranerti pilną kambarį, tamsioje stuboje gy
blogiausias. Nedarbo
Lietuvoje įro(Jyt' kacĮ Lietuvos klerikalisavo vardą, pavardę ir antrašą,. Ta vena, kur saulės spinduliai nie-f
kaip ir nėra. Vyriausybė rengia
projektų darbui normuoti ir dar-,
paitijOS Vadai yra žmoniš- čiaus jeigu klausėjas nenori, tai jo kados neįeina, netikusį maistą
bininkams senatvėj bei ligoj ap- kcsni ir sąžiniškesni.
Bet tai vardas nebus garsinamas „Tėvy nė vartoja, tai jau tokie per ilgoką
jo vardo
drausti. Šiais metais (prisidėjo
=
dar
sakoma, O ištikrųjų pasi- je”. Bus paduodami tiktai slapyvarinicialai
arba
jo
nurodytas
laiką tampa silpnesniais visame
vienas dalykas, tai yra tremtinių
žiurėjus
ir
į
Lietuvos
klerikalų
d
i
s.
iš Rusijos grąžinimas. Jis eina
kame, šitokia žmonių grupė
darbus,
pasirodo,
kad
klerikalai
labai sunkiomis aplinkybėmis, mes
niekados negali būti pilnai svei
ŠALTIS.
bendrą sieną su Rusija
trumpą visur vienodi. Visa jų partijos
laiką teturėjome. Dabar treinti- darbuotė kaip čionai Amerikoje,
Paprastai
vadinamas šaltis ka. Taipgi kas turi sugedusius dantis, nesveikus tonsilus
nių gražinimas eina
per Latviją.
yra
kasdieninis
apsireiškimas
melais
ir
taip
ir
Lietuvoje
vien
Bet sunkiausiai, tai pačioj Rusijoj
sakant čiela arba šiaip jau burnos švariai
kampus nepatinkamų žmonių šmeižtais arba tteisingiaus
išblaškytiems po visus
neužlaiko, tai toki irgi negali
suvargusioms tremtiniams pasiek- paremti. Štai
Kauno eilė ligų, su kuriomis kiekvie
kaip
ti didesnį centrą, kur sudaroma
nas yra susipažinęs iš praktiško pilna sveikata gėrėtis. Taipgi
„Laisvė
”
—
klerikalų
organas
ešelonai. Iki šiol nuo taikos su
patyrimo. Kas gi nėra turėjęs lyginai kurio nosis nėra pilnai
Rusija padarymo
grįžo
apie rašo apie Lietuvos Misiją Ame
viename ar kitame savo gyveni liuosa ir tankiai esti užkinmšta,
11,000 tremtinių, pridėjus sugrįžu rikoje:
kad jis priverstas per gerklę
sius savarankiai
t. y. tremtinių
„Bet ir mes jau galime sakyti, mo laike šaltį? Nors šitas vi
punktus aplenkusius per šį pus
kad esame pralaimėję su savo so siems yra žinoma, tačiaus kaip kvėpuoti kaip darbe, taip ir mie
metį grįžusių skaičius pasiekia Į iki
cialistine Vileišo Misija. Ne tik su taip vadinamu šalčiu tinka gant, tai tokis apsireiškimas la
20.000. 1Pavasarį grįžimas gąlės
Amerikos katalikai paskelbė šiai
bai skaudžiai paliečia plaučius.
eiti sparčiau.
Misijai boikotą, bet net liberalų mai apseiti ir kokios didesnės
„Epidemijų Lictuvojc tuo tarpu
Šitie visi dalykėliai prie rim
laikraštis
Vienybė
Lietuvninkų ligos neretai seka, tai, mainau,
beveik nėra, bet vietomis tenka
ir tas aistriai kritikuoja jos dar ne vienam bus
naujiena bei tų pasekmių veda. Nors pavir
rimtai kovoti su raupais, kitur pabus.
svarbu nors paviršutiniai susi šutiniai išrodo jie mažos vertės,
sirodo ir dėmėtoji šiltinė. Epide
„Ilgai mėginta musų brolių ame
užtat dažnai neatkreipiama
mijų pavojus vis dar tebegręsia.
rikiečių kantrybe pagaliaus truko pažinti.
Kad apsisaugot nuo epidemijų ir,
ir tai skaudžiai
atsilieps musų
šaltis yra labai neapsklemb- daug domės, bet per ilgą laiką
apskritai, nuo apkrečiamų ligų ruValstybei.
tas terminas, palaidai vartoja padaro svarbią įtekmę, žmo
Pinamasi sanitarines sąlygas page
„Ir mes čia apkaltinsime tuos,
gus būdamas tokiose nesveiko
rinti, aprūpinti atatinkama litera
kurie, jei ne bloga valia, ten pa mas ir dėlto mažai prasmės tu
rengiama paskaitos, rutūra
siuntė žmogų nuministeriavusį mu rįs. Kuomet žmogus pradeda se aplinkybėse, kad ir sveikiaupinama dezinfekcijos įrankių, taip
sų valstybės iždą iki nabago ki bile kuo sirguliuoti, tai kuone į sias, po truputį,
jam visai ne
pat žemesnio ir aukštesnio medi
šenės, tai jau visai nepabodama visuomet savo sirguliavimą už- jaučiant pradeda
eiti silpnyn,
.
~
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J v
*
J
cinos personalo.
musų išeivių nusistatymo.”
„Musų milicijai daug kas prikai
Kuomi skiriasi šitas „Lai vadina šalčiu. Jei kam galvą'Jis dažniau pradeda nesijausti
šiojama, teisybė,
musų milicijoj
turi slogą
nosyje, ^kaip reikia.
šitokis asmuo
svės” šmeižtas, net begėdiškais skauda,
daug kas taisytina, bet reikia at- j
gerklė sopa, kosti, arba šiaip vaikščioja ant slenksčio ligos,
jai tenka dirbti sun- melais paremtas, nuo Amerikos
siminti, kad
1
kiomis sąlygomis.
Ji kaip rei- lietuvių
klerikalinės spaudos jau nesijaučia sveiku, tai vi-! kaip kad papuvęs medis, kurį
krant, ncaprupinta, neapvilkta, nei šmeižtų ? Reikia stebėtis, ką kle sa beda šalčiui primetama. Iš- mažas vėjo pūstelėjimas nulauapginkluota; ji ncjjfna aprūpinta
tikrųjų gi tai yra atskiros ligos, žia. Gi sveikas medis išlaiko ir
butu, kuru ir šviesa, kas nustaty rikalai mano atsiekti šituo keliu
c__ ____ net
.... ir. to negauna.
-- eidami? Nejaugi jie mano, kad kartais net nieko bendro netu- ( dideles audras. Tas pats darosi
ta įstatymis,
peršaliJi turi be savo tiesioginių parci- ^tuomi jie pasitarnaus Lietuvos rinčios viena su kita. Dažniau-!su žmogumi. Mažas
g,ų atlikti konvojaus darbą, siun-1
reikalams? t0 gal jie mano, siai šalčiu yra .vadinamos sekan Į mas, kojų sušlapimas ar panačiant kalinius; ji turi atlikti daug
čios ligos: Bronehitis (uždegi- ’ šiai, yra užtektinai, kad gavus
darbo, surišto su karo padėtim. kad tokiais ~ šmeižtais įtikins
Vyriausybė rūpinasi,
,,4) sumažinti iki minimumo iš
kad arti-'Lietuvos žmones ir vyriausybę, ręas didesniųjų arba mažesnių šaltį arba šiaip jau bile kokią
laidas, surištas su kariuomene Jr
nuaustoj ateity milicija butų apmaga saujelė Amerikos lie- plaučių trubelių), kurios apsi- ligą- Sulig šito išvedimo matorūpinta visomis
priderančiomis .
,v_
, ,
' ,
jos apginklavimu
ir palikti ka
atstovauja reiškia kosėjimu, krutinės skau me, kad neretai ligos pradžia
jai reikmenimis, ar metais mili-1 tuvlšk1 Wenkahj
riuomenės tik tiek, kiek būtinai
karščiu, šalčio'esti padaryta dUg laiko tam atvisuomenę! tėjimu, mažų
cija sumažinama, dėlto kokybe Amerikos lietuvių
reikia kraštui
apginti. Tai yra
šita yra gal — dažnai net kelis metus,
didžiausios svarbos principai, ku
bus žymiai pakelta, davus jai gc- Bet tai velta jų lūkestis. Dar- krėtimu ir panašiai.
rių Vyriausybe laikysis finansų
skaitoma menka
gesnį atlyginimą.
^a:Į Lietuvos Misijos kalba pa- atskira liga pati per save rei Šaltis yra
srity.”
„Vidaus priešas
nors ir neturi |,
XT -i • 1
kalinga atatinkamo
gydymo; liga ir net nereikalaujanti ypa
” .
. .
.
... itys uzv save. Nepilnai
keturių
žemės ūkyje pereitais metais
platesnio pritarimo visuomenėj ir j J
1
. ..
miniose vis nenustoja kastis po (mėnesių laiku Lietuvos Misija laryngitis (gerklės uždegimas) tingo gydymo. Dažniausiai taip
štai kas padaryta:
grip- ir esti, žmogus pasirguliuoja
musų valstybės
pamatais, taip aukų nusiuntė Lietuvon virš 11 rhinitis (slogos nosije);
„Žemės ūkio
makyklų steigi
galvos keletą dieną ir vėl kuone savaivadinami p. o. W. arba* sceicai rni]jOnų auksinų, beveik jokiu iš pas, kuris apsireiškia
mai, kurių 1920
m. atsirado be
dar 19 metais gavo neišgydomą
v
t
",
pasveiksta.
Tiesą
Dotnaviškės
dar žemesnės že
smūgį ir nepajėgdami stoti į vie-,
nepadarydama tų aukų gėlimu, nugaros ir kitų kaulų mi pilnai
mės ūkio
mokyklos. Atlikti ir
ir šalčio pasakius šaltis
kaip tokis ir
šą kovą užsiima visokių paskalų surinkime ir persiuntime, kuo- skaudėjimu, karščiu
kai kurie kiti, su žemės ūkio kul
leidimu bei visuomenės ūpo drumŠitų " nesąžiningų rėksnių krėtimu, šitos yra-paprasčiau-^ y ra nepavojinga liga, jei tinkatūros kėlimu surišti, darbai. Iliu
stirnų.
ma priežiūra suteikiama.
Ta
stracijai galima čia nurodyti kele
grupe, visokiais budais beprovo- sios ligos vadinamos šalčiu.
„Kitas
musų
priešas
tai
komu,
.
.
.
T
•
x
••
tą skaitmenų:
taip pereitais, 20
. .. ,kuri. gaminasi
' • • kuodami Lietuvos Misijos
dar- Priežastys tų visų ligų trupu čiaus reikia neužmiršti, kad ir
nistų organizacija,
J
metais išparceliuota 95 dvarai, iš
pūdais ©dinamito, revolverių ranki- buotę, VOS porą desėtkų tukst. tį skirtingos; kiekviena jų turi iš taip menkos ligos išsivysto
jų padaryta 1,440 sklypų. Imant
nių granatų,
literatūrą leidžia, Jol. surinko ir tai vienas Die- sa^ bėgį
ir gydymas taipogi kitos, kurios jau esti sunkios,,
hektarais — 21,065.
Tuo pačiu
agitatornis geriausiai uz tai mo- Į yag įegjno ]<ur jįe įuos pinįgUS turi būti pritaikomas kiekviePavajingos ir reikalingos sp£’
metu išskirstyta
viensėdžiais 59
]
kėdami.
Bet
musų
žmones
jau
.
.
v
v
..
• kaimai, o sklypų padaryta 1,138.
ir tai kartais
įsitikino, k, gali duoti jų agitaci- Padėjo. Jau vien is šito aiškaus nai jųjų. Nežiūrint to, jos tu-'cialio gydymo
Bendras plotas tokių išskirstymų
ja ir jų pienai, ir* visi komunistų įvykio blaivam žmogui gali už- ri šiek tiek bendrumo. Taigi šia net ir prie geriausių aplinkybių
į viensėdžius — apima 15,480 h.
darbai ne tik palieka be
" tekti įrodymų, prieš ką Ameri me rašinėlyje abelnais ruožais gaunama labai liūdnos pasek„Reikia pareikšti, kad ant že
mo,
bet
sukelia
visuomenėj
di

mės ukiov galima
sakyti, kriste
kos lietuvių visuomenė nusista pakalbėsime apie jas visas ant mes. Paprasčiausios komplika
džiausio. protesto.
Iliustravimui
krinta dar naujas pavojus — gy
cijos esti sekančios: plaučių už
norėčiau paminėti davinių iš pa čiusi — prieš Lietuvos Misiją, kiek tai yra galima.
vulių maras, kuris keliasi iš rytų
skiausių dienų. Jau pirmiau
su ar prieš „l aisvės” bendrus.
Apsisaugojimui
bile kokios degimas, chroniškas bronchitis,
iš Rusijos ir apima
palyginant
sekta
žvalgybos
beplatinant
neledidelius plotus netik
Vilniaus
žinoti džiova, tonsijų uždegimas, o iŠ
Pagaliaus reikia daleisti, kad ligos, yra svarbiausiai
galinių
laikraščių
kaip
—
„Kova",
apygardoje, bet ir Lenkuose; pa
to votis gerklėje, reumatizmas,
„Raudonoji Jaunuomenė”, „Karei ir pačiai „Laisvutei” nevienas jos priežastį. Kuomet žmogus
siekė net Sileziją, Rumuniją, Ser
ir jo spėką, širdies, ligos, ausų uždegimas
vių Tiesą", „Tiesa", „Borba" ir šitos rėksnių grupės renkamų žino savo priešą
biją. Pas mus maras priėjo iki
dar kitų musų
ir ne musų kalba ąukų do’aris teko, jei taip uoliai tuomet jis gali apsisaugoti to ir tam panašiai.
Širvintų. Toliau pastangomis Ž.
atsišaukimų, brošiūrų, kurios kvie
Ūkio, Krašto Apsaugos ir Vidaus
kio priešo arba bent atatinka-| šitos visos ligos ir daug kitų
čia nuversti dabartinę
tvarką ir gina jų reikalus ir provokuoja
Reikalų
Ministerių sustabdytas
kovon, kad ją gali paeiti nuo paprasto šalčio,
įvesti Tarybų Valdžią su proleta Lietuvos Misiją už jos nuoseklų mai prisirengti
kardonais ir šiapus į vakarus nuo
riato diktatūra. Tai yra draudžia ir rimtą darbą,
kurio vaisius laimėjus. Tas pats ir su ligo- Taigi šituo atžvilgiu žiūrint šalŠirvintų nėra dar ligšiol susirgi
mu ir eina prieš musų įstatymus,
mo atsitikimų,
bet nėra laidų,
Amerikos ii* Lietuvos žmonės mis. Jeigu žinomas ligų šalti- tis pasidaro jau svarbi liga ir
ligi kol tokia
Pakenčiama buvo,
kad šiokiu ar tokiu budu ta liga
nis arba aplinkybės vedančios tinkamas prižiūrėjimas reiškia
propaganda reiškėsi vien popiera gerai žino.
nepersimes toliau.
Per tai Vy
♦
♦
♦
prie tūlos ligos, tai norint jos išvengimą įvairių komplikacijų.
ri žodžiais.
riausybė rengia stotis skiepijimui.
„Bet štai sausio 4 dieną Kauno
Reikalinga pažymėti,' kad mirtin
:: Tai kur atsidūrė! — Gar išyengti galima šokių tokių prie Tat į šaltį reikia žiūrėti rimtai
žvalgybos
surasta centro sandėlis,
gumas pasiekė 90%, ypač tose ša
bei išmintingai su juomi kovoti.
Bulota, kuris monių surasti.
kur rasta 15 pūdų raudonosios li susis Andrius
lyse, kur to maro
seniau buvo.
teratūros, 3 dėžes sprogstamosios Amerikos
lietuviams pasirodė Svarbiausios tiesioginės šal- Gavus peršalimą plaučių,
Pas mus tos džiumoš nebuvo per
medžiagos, kelios dešimtys nau dideliu revoliucijonierium, sulig šio priežastįs
yra sekančios: gerklės ar nosies reikėtų lovon
40 metų.
Ir teisybė
jeigu tas
jų
neužpildytų
Lietuvos
pasų,
ro
maras pereitų šiapus demarkacijos
Lietuvos” pranešimo štai kur peršalimas, sušlapimas
kojų, atgulti dienai, kitai; kambario
metrų Bikfordo šniūro su padegi n
linijos, tai butų mums didžiausia
sušilusiam išėjimas šaltan oran, langą ganėtinai atidaryti, kad
mo prietaisais, rankinių granatų atsidūrė:
nelaimė, kuri apseitų daiig bran
ir daug susirašinėjimų.
giau. v negu keli .Žcljgovskiai.”
„Obščcje Diclo rašo, kad Rusų ypatingai ant didelio vėjo. Gy tyro oro užtektinai įeitų, valgy
„Kam
tai
buvo
rengiama
—
nė

Steigiamojo Seimo narių tarpe, venimas peršiltame bei mažai ti tik lengvą
Vidaus gyvenimas Lietuvoje
maistą. Reikia
ra, rodos, reikalo aiškinti. Žino
kurie
susirinko
į
Paryžių
atstovėdintame kambaryje turi ne vengti visokių susirinkimų, per
yra sekančioje padėtyje:
ma buvo padaryti
Vyriausybės
vaiit .Rusų reikalus randas ir uolumažos įtakos. Nesveika nosis šalimo, nuovargio bei suteršto
„Savivaldybės
vis dar neįeina
atatinkami
žingsniai ir susekta
sai Pioviakių užtarytojas Andrius
į normalines vėžes: stoka prity
dar daugiau davinių, kad čia buvo
ir burna yra svarbus faktorius oro. Pastarieji šaltį didina ir
Bulota."
rusių darbinjnkų, legaliniai mokes
suorganizuota
sąmokslas prieš
Ištikrųjų reikia stebėtis šito šalčio pagavime. Tai šitos maž veda prie komplikacijų, kitų ličiai per maža teduoda ištekliaus,
dabartinės musų tvarkos. Vyriau
1
- •- 1hygieniškas
•
•'gų.
šitokis,
^ydy- į
kad aprūpint labai plačius, šavisybė, stovėdama valstybės ir jo žmogaus logika. Būdamas lie- daug pirmaeilinės priežastįs.
. valdybėms
pavestus uždavinius.
sios gyventojų reikalų sargyboje, tuviu ir dar seniauę dirbusiu
■■= mas nuo pat pradžios yra labai
Bet ačiū vienų kitų savivaldybių
negali pakęsti tokio valstybės rū Lietuvos reikalam, pastaraisiais ir atstatyti Rusiją senose rybodidelės svarbos ir atneša geras
bei visuomenės darbininkų iniciati
mų ardymo ir pasielgta su pikta
metais nei pats nežino kuomi se išskiriant tik .Lenkiją ir Suo- pasekmes. Jeigu ligonis į die
vai ir energijai,
buvo surengta
dariais, kaip su tėvynės pardavijisai pastojo. Tai bolševikuoja, m i ją1. Kaip tokį žmogų pava- ną, kitą neina geryn, tai tuo
kursų, paskaitų,
kur pasimokino • kais.”
nemažas skaičius asmenų, dirban
sprendžiant iš crerb. tai lenkų dvarininkų reikalus gi- dinti, kuris pats būdamas lietu met patartina kreiptis prie gy
Taigi
čių ar žadančių dirbti savivaldy Lietuvos Premjero pranešimo, na. Dabar vėl
atsidūrė tarpe viu dirba • su tais žmonėmis, dytojo, kuris ištirs ar kartais
bėse, kas be- ‘abejonės
naudingai
Lietuvai naują šaltis nesivysto į kokią nors ki- (
atsilieps į pačias savivaldybių įstai , nesunku numatyti, kad LięJtū- Rusijos atžagareivių, kurie pla- kurie rengia
lo nuoja nuverst bolševikų valdžią verguvės jungą.
| vos vidaus padėtį^ a ne
|tą ligą, nes ankstyvas kompli- j

čiam nors kokius šaltinius, iš sispietusi Paryžiuje buvusio Ru
kurių jie galėtų turėti žymes sijos Steig. Seimo, kurį bolševi
Todėl matomai kai išvaikė, atžagareivių grupė,
Savaitinis Susivienijimo
Lietuvių nių pajamų.
Amerikoje organas, leidžiamas kas franeuzai neigiamai atsakė ir į kuri dabar
neva sudarė Rusipenktadienis.
avantiurą! jos „Steigiamąjį Seimą”, išleiLenkų
rengiamą
Btt įdo-'do pareiškimą, kad ji nepripa' S. E. Vitaitis — Redaktorius. Aukštojoj Silezijoj.
miausiu įvykiu yra tas, kad žįstanti jokių sutarčių, kurias
307 W. go-th St., New York City franeuzai, kurie nuolatos tvirti- padarė bolševikų
valdžia ir ji
Visi raitai skiriami „Tėvynei” turi no, kad be Lietuvos prijungimo protestuojanti prieš „draskymą
būti „tvirtos Rusijos”. Kadangi Vašingtono
but siunčiami
Redakcijos vardu ir Lenkijai negali
turi but su autoriaus paraiu ir adre Lenkijos”,
šiuo tarpu vietoje politikieriai nuolatos yra diri
są.
Prisiunčiamus raitus Redakcija
duoti „liuosas rankas” Pilsud guojami Rusijos klausime šitos
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
todėl ir
ros. Netinkami
spaudai smulkų* skiui, kad tokįk prijungimą pada atžagareivių grupės,
raitai — korespondencijos,
eilės, rius, privertė
šitą Lenkijos dabar jie išsigando minėto pa
pranešimai ir tt., naikinama ir auto avantiūristų
vadą duoti savo reiškimo ir maino savo nusista
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
pažadėjimą, kad Varšavos val tymą Rusijos klausime, nepaipašto ženklelių jų sugrąžinimui.
/
džia nuginkluos ir ištrauks Že sant kad ir patys save tuomi
ligovskį su visais jo banditais kompromituoja. Nejaugi nie
EUROPOS AVAN
iš plebiscitui skiriamos teritori kuomet neateis toks momentas,
TIŪRISTAI IR VIL
jos. Tai visai nelauktas žygis kad Amerikos tarptautinė poli
NIAUS PLEBISCITAS.
iš Francuzų valdžios pusės.
tika bus paremta rimtais ir pa
stoviais pagrindais!
Jau net ir artimiausi Lenki Tačiaus vėla ateina žinių ir
jos draugai pradeda galutinai iš Kauno ir iš Paryžiaus, kad
įsitikinti, kad Lenkų imperializ Lenkijos Užsienio Reikalų Mimui turi būti padarytas galas, nisteris Sapiega, varde Lenkų
jei norim* Europoje ramybės l vyriausybės, painformavo Tau
:: Lietuvos padėtis. — Sau
susilaukti, šitie Santarvės iš tų Sąjungą, kad Lenkija nega
mėnesių
auklėti avantiūristai pereina vi linti priversti Želigovskio demo sio 17 d., po kelių
sokias rybas savo avantiūromis bilizuoti savo kariuomenės, kas perstogės vėla susirinko Lietuir nėra nei mažiausios vilties, yra pirmutiniais žingsniais ei-' vos Steigiamasis Seimas, Miprie
plebiscito. Taipgi nisterių
Pirmininkas Dr. K.
•kad butų galima nors prie ko nant
•
.
1
, .
\
tie
patys
pranešimai
skelbia,i
Grinius
davė
plačių paaiškinimų
kių pastovių sutarčių su jai pri
eiti. Jie viena ranka rašo su kad buk Lietuva sutikusi ant apie vyriausybės darbuotę pertartis, 'p kita rengia šliksčiąu- Tautų Sąjungos siūlomo plebis-1 stogės metu ir abelną Lietuvos
sias avantiūras.
šitaip daly eito. Bet tuo tarpu nežinant padėtį.^ Kadangi tie paaiškinikams stovint, kiekvienam aišku, smulkmeniškai kokiomis išligo-!mai plačiai nušviečia Lietuvos
jog visiškai neverta nei laikas mis Lietuva sutikusi, negalima | vidaus reikalus, tad įdomesnius
eikvoti besitariant su lenkais jokių išvadų daryti ir tai atide- čionai perspausdiname. Kal^ėtaikos reikaluose. Ir Lietuvai dame tolimesniam laikui. Tuo damas Lietuvos Premjeras apie
prįseina savo nepriklausomą gy tarpu yra begalo įdomu, kokius finansinę Lietuvos padėtį pavenimą kurti kaiminystėje šitų žingsnius dabar ims ir Tautų J reiškė, kad Valstybiniame biuneturinčių jokio
žmoniškumo Sąjunga ir Santarvė, kad,pri- džete pereitais metais butą devertus Lenkijos
imperialistus ficito. Todėl Lietuvos finansų
avantiūristų.
tarptautines sutartis gerbti ir sutvarkymui, nuo kurių priklau
Tačiaus, kaip aukščiau minė pildyti jų pačių pasižadėjimus.
so visas krašto ūkis ir visos sojome, visas pasaulis
pradeda
Kadangi Tautų Sąjungos gar cialės reformos štai kas mano
jųjų darbus tinkamai įvertinti
bė ir net galima sakyti jos visa ma daryti:
ir todėl galima drąsiai pasakyti,
ateitis remiasi ant pasekmingo
„1) sumažinti paprastas valsty
kad Šitas
avantiuringas ožys
bės
išlaidas ir pakelti paprastas
išsprendimo šito Lietuvių-Len
prilips liepto
galą.
Juk ir
valstybės pajamas, kad gaut pa
kų ginčio, todėl priseina manyti,
prastų išlaidų pajamų pusiausvy
didžiausiom ' avantiūrom yra
kad dabar Tautų Sąjunga ne
rą;
saikas, kuris kada nors gali per
drįs pasakyti, jog „nėra spėkos,
„2) sumažinti visas neproduk
sipildyti. i Ir įenkų imperialis
tingas išlaidas —
paprastas ir
kuri priverstų Želigovskį išeiti
tai senai jau perpildė tą saiką ir
nepaprastas;
iš Lietuvos.”
Bet kokių prie
„3) susilaikyti, nors ir nuo protik aČių jųjų instigatoriam fran
monių
Tautų
Sąjunga
imsis
Len
duktingų,
bet nepaprastų išlaidų,
euzam ikišioliai dar jie galėjo
be kurių galima tuo tarpu apsiei
išvengti užtarnautos bausmės. kijos imperialistų suvaldymui,
ti;
Bet pastarųjų
dienų įvykiai tuo tarpu sunku numatyti.

„IEVYNE”

„Našlaičių ir pavargėlių šelpi
mas nėra dar pasiekęs reikalingo
laipsnio. Iš viso Lietuvoje, nes
kaitant okupuotos
Lietuvos da'lies, prieglaudų turime arti 40,

PERŽVALGA

pradeda įtikinti ir francuzus,
kad reikia jau pradėti valdyt SU V. V ALST. TARP
savo ištvirkusius
auklėtinius, TAUTINĖS POLITI
kurie Francijai bilionus markių KOS ŠLEIVUMAS.
kainavo.Ypač dar ir dėlto,
— O darbai — o_#monės! —
kad ir pati Francija besipusda- sušuks kiekvienas, kuris atyma savo imperialistinėse užma džiai seka Vašingtono politikie
čiose prie bankruto priėjo. Ir rių nusistatymą tarptautinėje
todėl pastariomis dienomis vie politikoje. Turbut jokioje val
šėjęs Paryžiuje Pilsudsdis grį stybėje visame pasaulyje nėra
žo atgal Varšavon tuščiomis tokios šleivos ir iškrikusios už
rankomis. O juk ant jo kelio sienio politikos, kokią yra Vilnės pasekmių rėmėsi tolimesnė sono antro termino administra
ateitis Lenkijos * imperialistų, cijos metu vedama Suv. Valsti
Kurie gali pasilaikyti tiktai nuo jose. Tačiaus žinant, ka( šitas
latines avantiūras
rengdami. žmogus —- p. Vilsonas,
kuris
Jo šitos kelionės svarbiausiais vadovauja
nustatyme Suv.
tikslais buvo: a) gauti liuosas Valst. užsienio politikos, išdrįso
rankas elgtis su Lietuva taip, suminti imperializmo purvuose
kaip Lenkijos imperialistai pa prakilnius pavergtųjų tautų ap
norės; b) gauti naują paskolą sisprendimo idealus, kuriuos ji
tolimesnių avantiūrų rengimui sai pirmutinis varde visų Ame
ir išgelbėjimui Lenkijos nuo ga rikos piliečių pasauliui paskelbė,
lutino finansinio bankruto; c) ar galima norėti, kad ir tarptau
gauti užtikrinimą militarės pa fine politika jo vadovaujama ga
galbos jei Lenkijos imperialis lėtų būti vedama rimtu ir pasta
tai berengdami avantiūras įsi viu keliu.
painiotų į naują karą su savo Štai sausio IŠ d., š. m., p.
kaimynais ir d) gauti leidimą^ Vilsonas savo notoje į Tautų
arba aiškiau sakant — gauti už Sąjungą pareiškia, kad visų Ru
tikrinimą pagalbos, kad militare sijos pakraščiuose susidariusių
jėga užėmus Aukštutinę Silezi naujų valstybių padėtis priva
ją, jei tenai busiantis plebisci lo būti statoma tokioje pačioje
tas išeitų Vokietijos naudom plotmėje, kai ir Armėnijos, va
Tačiaus kaip j praneša Pary dinasi turi būti pripažinta jų
žiaus žinios p. Pilsudskis šitais nilna nepriklausomybė. Tačiaus
klausimais nieko nelaimėjęs ir kuomet Santarvės Aukščiausioji
tuščiomis rankomis sugrįžęs Taryba pripažino pilną neprik
Varšavon. Mat Francijos val lausomybę Latvijos ir Estonidžią,, pati atsidūrusi prie finansi jos, tad Vašingtono politikieriai
nio bankruto durių negali to- ■vėla užgieda savo seną giesmę
liaus finansiškai remti Lenkijos ..nedalinamoji Rusija” ir apgai
avantiūrų, o tuo labiau negalin lestauja, kad Santarvės premje
ti pažadėti militarės pagalbos, rai tokį žygį padarė. Ištikrųjų
nes tam reikalingos ir didelės žmogus negali nesistebėti, ma
išlaidos ir pagalinus nėra užtik tant Amerikos
valdžios tokį
rinimo ar panorės Francijos ka svyravimą
ir besimėtymą iš
reiviai lieti savo kraują už Len vienos pusės kiton.
Nors vėliaus paaiškėjo prie
kijos imperialistų nuodėmės.
Kas liečiasi;Aukštosios Silezijos žastys šito Amerikos/ valdžios
klausimo, tai franeuzai pradeda kompromituojančio ją pačią žyįfdtikinti, kad norint gauti iŠ gio, tačiaus tas jos nepateisina
Vokieti jos karės nuostolių atly- už tokį šleivą Amerikos tarptau
ginimą, reikia
palikti Vokie- linės politikos vedimą. Mat su-
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vesti naujai paskelbtą paskolą.

‘nt, kad’lietuviai daugiau linkę prie
važiavimas. Be to, kaip girdėti, Vy tas SLA. Seimas
nutarė du kad gyvu žodžiu paskleidus SLA. Irmokslo,
kacijų gydymas negali būti tiek tis gydytojaus pagalbos
Pirmiausiai išduota
atskaitos lt
negu prie romanų, ir paimta
tikslus ir paraginus
darbo žmones
riausioji Lietuvių
Piliečių Sąjungos kartu į metus
garsinti
SLA.
raportai iš veikimo pereitais metais.
daug apsunkintas.
^risiupčiant savo vardą /jr Valdyba kviečia savo skyrių suvažiadėtis prie šios naudingos organizaci visos, kokios tik buvo didesnės.
Pasirodo, kad Philadelphia! už pil
Lietuviai
knygų
leidėjai,
daug
kal

antrašus. Iš šitokio jas.
Apsisaugojimas kaip šalčio, antrašą / šiuo antrašu: Informa- virną vasario 24 dieną, o kaikurie kuopų
nai
sumokėtus L. L Bonus atskaita
Surengta net 9 prakalbos, kurio ti už neapdarymą, net storų knygų.
taip ir visokių kitų ligų yra už tion Editor, U. S. Public Health laikraštininkai yra sumanę susiva- kuopų antrašų garsinimo bus
se kalbėjo „Tėvynes" redaktorius S. Tuo žvilgsniu lietuvių literatūra sve parodo $36,200.00 ir apie už $t2,ooe.vis
svarbiausias.
Medicinos Serviced Washington, D. C. ir žinoti Vasario 25 dieną, kad aptarus daugiau naudos, negu iš garsi E. Vitaitis ir 7-to apskričio orga timtaučiui duoda nekokį skonį. Kny 00 po truputį įmokėta arba visai nie
savo profesionaliuos reikalus ir savo nimo visos kuopos valdybos be
mokslas kasdieną vis daugiau pareikalaujant .
„CANCER darbą
nizatorius M. A. Raginskas iš Ply gyne gausiausia ir puikiausia žydų ko neįmokėta — pasižadėta. Nutar
link antros paskolos pravedita tokiems visiems
parašyt laiškus
jokio antrašo, kai seniau kad mouth, Pa. Nors dėlei nepalankiai kalboj literatūra.
ir daugiau domės kreipia į ap- FACTS
WHICH
EVERY mo.
paraginančius,
kad
dabaigtų
mokėti,
Chicagos
lietuviai,
iš
visų
lietuviš

w susidėjusių aplinkybių nevisose vieto kų kolonijų Suv. Valst. aukščiausiai o pasižadėjusieji, kad sava prižadus
sisaugojimą nuo ligų, nes tai’ADuOr SHOULD KNOW” ga- Kuomet jau tiek įvairių organiza buvo daroma.
se skaitlingai publikos atsilankė, ta
yra lengviau įvykdinti, • pigiau Hma ^auti anglų kalboje brošiu- cijų daro savo pasitarimus, butų Taipgi prie progos prašoma čiaus vistiek padaryta šiokia tokia statomi. Tame tiesa. Bet Chica teiktųsi ištesėti.
pasitarti
ir įvai
pravartu
atseina ir nemažai
skausmo-' relę sju platesniu aprašymu apie didžiai
gerb. kuopų sekretorių ir kitų nauda ir nevienam darbo žmogui pa gos lietuviai amerikonam mažiau Varde specialio komiteto, kuris
rioms organizacijoms, kurios užsiima
tartis su
sia žinomi ar nenorimi žinoti. Ne tapo išrinktas iš 7 ypatų
▼argp pašalina, negu apsirgus vėžį, jsiųsti „Tėvynei” aiškinta būtinas reikalas prigulėti pastebėsi
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sušel- darbuotojų
gerb. Julius
čia angly laikraščiuose ži žydais, išdavė. raportą
prie pašalpos ir apdraudos
organi
pimu.
biV Aga gydytis. Bet šitas PrĮsiunčiant
kuodaugiausiai
žinių
iš
savo
A.
Chimes.
Raportas
buvo
gan il
savo vardą ir
zacijų ir nuodugniai
supažindinta nutes iš lietuvių veikimo, nuotikių.
Lietuvos
Atstovybė
Amerikoje
yra
klausimas yra taip platus, kad antrašą šiuo antrašu: Ameri
kuopos darbuotės. Tas sutei publika su prakilniaisiais SLA. sieki Net didžiausia Chicagos lietuvių pro gas, smulkmeniškas ir žingeidus,
jau kelis kartus prispirtinai prašiusi
žydais apie 12
Pagalinus žinant, kad kiekvie testo demonstracija prieš lenkus ne Turėta su Lietuvos
Čia nėra ne mažiausios galimy can IJled
Cross,
Lithuanian Amerikos Lietuvių Raud. Kryžiaus kia aiškę vaizduotę iš musų or niais.
su aukštesniais
vietos laik susirinkimų, tartasi
rimtos prakalbos atneša naudų, buvo paminėta jokiam
bes nors paviršutinai apkalbėti. Section, 15 W. 37-th st., New Rėmėjų Draugijos Valdybos priduo ganizacijos judėjimo ir duoda nos
lodei reikia tikėtis, kad ir šitas pra raštyje. Vietos amęrikonai ignoruo žydais politikieriais reikale paskolos
Taigi šiuo tarpu tik keletą York City, galima gauti lietu ti apyskaitą, kiek ji yra suteikusi progos
pasimokinti vienoms kalbų maršrutas 7-tam apskričiui atei ja lietuvius. Bet tame kalti ir patys, ir politiškos akcijos, dėlei pripažini
L. R. Kryžiui ..pašalpos, bet nei nuo
stambesnių punktų tesuteiksiu. vių kalboje brošiūrėlę su pla jos
kuopoms^ nuo kitųc kaip dauge tyje atneš moralę naudų, nes jo kuo savo tarpe išpuikčję lietuviai. Lie mo Lietuvai neprigulmybės „de jure”
pirmininko, nei nuo Tautos Fon
tuviuose jie pasirodo išdidus ir su- per Suvienytų Valstijų valdžią. Taip
Kuomet nors vėliau šį klausimą tesniu! aprašymu apie vėžį.
organizacijos darbų pos padidės nariais.
do sekretoriato, nes šį Draugija skai lis musų
amerikonuose
zuikeil gi lankymasis Philadelphios lietuvių
; Šito maršruto surengimu daugiau [manus;
nuodugniau pagvildensiu.
tosi jo dajimi, jokios žinios nėra ga reikia dirbti. Tiktai toki pra
Net
ten,
kur
turi
tiesą
ir
gali
pasi delegacijos dideliam žydų
susirin
siai pasidarbavo ir geru pasisekimu
vusi.
Tuo
tarpu
kaikurie
šios
L.
R.
Šaltis yra bakterijų liga arba
kime, kuomet
pribuvo iš Lietuvos
nešimai privalo būti bešališki, rūpinosi 7-to apskričio sus. sekr. J. rodyt kaip žmonės — nėr.
Kr. Rėmėjų Draugijos
nariai skel
A.
Rūkas.
žydų
pasiuntinis
Rabinas Shapiro.
S. Gijvickas iš Pittston, Pa. ir org.
infekcija, šaltis yra užkrečia
VANDENŲ VALDONAI
biasi laikraščiuose, jog visi surink be užgauliojimų kitaip manan
Pagalios užbaigdamas savo raportą
ma arba limpanti liga, žmogus
abibudinanti M. A. Raginskas iš Plymouth, Pa.
tieji pinigai bus Liet. Raud. Kryžiui čių žmonių, vien
SEBASTOPOL,
PA.
iš
minėto vedinio, gerb. Julius A.
Taipgi dirbo kiek išgalėdami ir kiti
.. ?
kosėdamas kito veidan gali pa Šių dienų spauda daug rašė pilnai atiduoti. Negaudamas jokio abelną kuopos darbuotę.
Nors šiame Pittstono priemiestyje Chimes perskaitė
korespondenciją
apskr. valdybos nariai. Esant siaapie
^Amerikos
Jungtinių
VaiU
šios
draugijos
valdybos,
ir
neperdaugiausiai
lietuvių
gyvena,
tilpusią
„Garso"
No.
3-čiam, po ku
starąjį užkrėsti. Todėl nieka
„Tevyhes” Red. me apskrityje tokiai energiškai valšiuomi aš apeliuoju
prie visų jos
ir prakilnių ria pasirašęs koks tai dzūkas, labai
dybai — ypač paminėtiems darbuo tačiaus tarpe jų yra
dos nereikia kosėti neuždengus stybių ir Anglijbs lenktiniavi- skyrių, o lygiai ir prie visų kitų
tojams, /nesunku numatyti, kad šioje žmonių bei draugijų, kurie atjaučia neteisingai apšmeižia
porą ypatų
bumą nosine, nes tuomi gali ki mą del viešpatavimo
jūrėse. įstaigų (Lietuvai Gelbėti Draugijos IŠ SLA. KUOPŲ DARBUOTES. apielinkėje SLA. trumpoje ateityje
1 savo Tėvynės sunkę padėtį ir sten- komiteto su žydais tartis. Toji ko
:
tą apsirgdinti. Susirinkimuose, Nesenai įdomių žinių šiuo kinu- ir kitų, kurios užsiima Lietuvos 203 kp., Sebastopol, Pa., saVo su žymiai sutvirtės ir jo narių skaičius
■ "*
giasi visomis jėgomis gelbėti nclai- respondencija sukėlė susirinkime ne
Raud. Kryžiaus šelpimu), atsiųsti sa sirinkime laikytame sausio 1 d- 1921
mingus Lietuvos žmones, SLA. vie- paprastus ginčus, nes mat klerikalai
kame daug kosėjimų yra, gali- simu suteikė Prancūzų oficio vo atstovus vasario 22 dieną pasita m., nutarė iš savo iždo paaukauti 20 dvigubai padidės.
'
pinigų ‘rgi Ju ar trys susitarę, niekieno ne
SLA. narys. tinė kuopa nors ir nedaug
ma lengvai uėsikrėsti bile liga, zas „Temps.”
rimui drauge su Lietuvos Atstovybe dol. Lietuvos
Šauliam. Po to dar
savo ižde turėdama skyrė sulig ge įgalioti, bandė landyti po žydų re
Stoka tyro oro žmogų silpnina,
1914 metuose, prieš pat karę Amerikoje, kaip tinkamiausia orga nekurie kuopos nariai sudėjo aukų SCHUYKILL
APSKRIČIO IR riausios savo išgalės auką Lietuvos dakcijas. Bet kad Draugijų Sąryšio
nizavus
pačių
aukų
rinkimą
ir
jų
per
5
dol.,
tad
viso
pasiųsta
per
Lietu

todėl reikia stengtis kuodau- Jungtines Valstybės turėjo ma
Gynimo Komitetui.
Taipgi vietos legaliai nuskirtas komitetas net iš 7
APIELINKĖS SLA. KUOPŲ
siuntimą Lietuvos R. Kryžiui, Suši- vos Misijų 25 dol.
pašelpinė
Šv.
Mykolo
Arkaniuolo asmenų, jau nuo seniau
tuos tari
giausia kvėpuoti tyru oru. Sto- žiaiį Prekybos laivų už Vokie- rinkimo vieta New Yorke bus pasDOMAI.
Nors kuopa turėdama mažų iždų,
draugija,
savo
susirinkime,
laikyta

mus
su
žydais
vedė,
tad
klerikalų
ka užtektino pailsto kūno pajė-'čiųįg, Prancūzus. Japonus ir Ha kelbta paskiau.
Sulig tam tikros sutarties padartos
tačiaus atjausdama
sunkių padėtį
nutarė pa suokalbininkai, nekaip buvo pas žy
Lietuvių Filmų Bendrove, SLA. me sausio 16 d., š. m.,
gas naikina ir tuokart
daug lūs. ~
Dėdės Šamo laivyno to- Iš kalno pasisakau, jog visai nčra Lietuvos Šaulių, kurie kovoja su am | su
aukoti
iš
savo
iždo
100
dol.
Lietuvos delius vaišinami, tad
už tą viską,
i-mas apskritys rengia šioje apie
kuomi
nors
ardyti
ar
trukmanoma
žinuoju
Lietuvos
priešu
lenku,
norin

sužeistųjų kareivių globojimui. Pi nepamatuotais dalykais metė bdSk
lengviau gali apsirgti bile liga, na^as tuo metu buvo net dešimdyti jau varomas įvairių įstaigų dar- čiu pavergti Lietuvą, pasidalino savo linkėje eilę krutamu paveikslų vaka nigai, 5,300 auks. pasiųsta per Lie ant Dr. Klimo ir J.
Griniaus, ba
Nereguiiaris ir netinkamas vai- tį kartų mažesnis, negu jūrių
rų. Vakarai įvyks sekančiai:
tik
pasitarti
kaip
jis
sekturtu
pusiau
su
Lietuvos
Šauliais.
.
,.
. v, • •
.1
bas» bet *— *-------- tuvos Misiją Lietuvos Krašto Ap tent tie du klerikalams kelius užkir15 ir 16 dd. vasario, Mahanoy City,
gis gudina virškinimo apaiatą, kar/ahenės, Anglų tonažas. Da- mingiau nustačius, kadI pačių aukų
J. Galinskas — rašt.
saugos
Ministerijai, karo sanitarijos tę.
Pa.
kas ilgainiui veda prie nesveika- bar gi dekoracijos žymiai persi-butų daugiaus Liet. R. Kryžiaus gau
Susirinkimas išklausęs tuos visus
ir 18 dd. vasario, Shenandoah, reikalam.
narna.
Suprantama,
jog
į
tą
pasitaia
kp.,
Nanticoke,
Pa.,
savo
susi

Ištikrųjų
smagu
pranešti
tokias
ginčius dėlei tos korespondencijos,
tos. Valgant nešvariomis ran- keitė. Amerikos Prekybos lai
Pa.
"
,
\
rimą kviečiami atvykti atstovai arba rinkime laikytame
lapkričio 6 d.,
žinias,
kuomet
mes,
Amerikos
lietu

permatė,
kad klerikalų karščiavima
komis galima pavojinga liga už vyrias šioje valandoje viršija sa valdybų nariai savo noru ir pritari- 1920 m., įneštus J. Belavičiui, tapo 19 d. vasario, Reinarton, Pa.
viai, stengiamės atlikti savo'privalin- sis
ir „Garsos"
korespondencija
sikrėsti. Prieš valgant reikia vo jgęromis Prancūzus,, Vokle- ' mu, ir jog jisai visai nėra priversti- vienbalsiai nutarta teikti pagalba Lie 21 d. vasario, Tamaqua, Pa.
gas
pareigas
ir
visomis
išgalėmis
re

vienodai
skamba,
tad
nutarė, kad iš
22 d. vasario Kulpmont, Pa.
“
. Visi nu tuvai žūtbūtinę kovą vedančiai su len
visados rankas
nusiplauti su čiuS!t Ttalus< japOnus ir užima nas- kaiP° organizacijoms.
miame savo Tėvynę
mirtinai kovo rinkti specialį l^mitctą, idant para
23 d. vasario, Frackville, Pa.
tarimai
tokio
atstovų
pasitarimo
ga kų užpuolikais, kurie deda visas pa
jančią
del
savo
nepriklausomybės
šyt aiškų ir teisingą nušvietimą damuilu.
po Anglų antrą vietą.
24 ir 25 dd. vasario, Minersville,
li būti tiktai paskaitomi, kaipo visuo- stangas, kad musų Tkvynę pavergus.
išlaikymo.
liko „Garsui", kad tie šmeižtai butų
Žmogus, kuris reguliariai vai
1914 m. anglu laivyno tona- menės balsas, su kuriuomi pačios Tuojaus išrinkta komitetas, kad per Pa.
Vietinis.
atšaukti,
nes toji
korespondencija
go tinkamą maistą, pasilsi kaip žas siekė 18.900.000 tonu, o įstaigos, kurios užsiima Liet. R. eitų per lietuvių gyvenimus pa 26 d. vasario, Middleport, Pa.
„Garse" yra vien šlikšti melagystė
27 d. vasario, St. Clair, Pa.
reikia, kvėpuoja tyru oru ir šva amerikiečiu — 2.000.00. 1920 Kr. šelpimu, galės skaitytis arba ne rinkdami aukų Lietuvos apsigynimo 28 d. vasario, Coal Dale, Pa.
FAYETTE CITY, PA.
ir neteisingas plėšimas garbės darb
reikalams.
J komitetą išrinkta: J.
Darbai
angliakasyklose
eina
neblo

štiems Philadelphios lietuviams. Tau
riai užsilaiko, rečiau serga, ne m. smgln tonažas — 18,100 no, siskaityti.
3 d. kovo, New Philadelphia, Pa.
J. Vileišis,
Belavičius,
M. Osadauskienč,
K.
gai ir žmogus netinginis dirbti . pra . komitetan tapo išrinkti
sekanti as5 d. kovo, Port Carbon, Pa.
gu tas, kuris šių priemonių ne amfjvikipčiu 12 000.00.
Lietuvoj Atstovas Amerikoje. Kvedaravtčius ir M. Bieržanskicnė.
Taigi
gyvenimą
gali
užsidirbti,
Tačiatrs
mens:
Julius
A.
Chimes,
Dr. A.
Taigi visos čia pažymėtų kolonipaiso. Taipgi
žmogus, kuris nav’andeninin laivu veikimas su
Kuomet darbas reikėjo pradėti, tad
industrija
žyĮ
Dambrauckas,
Kazys
Miklas.
Buvę
jų kuopos pasirūpinkite ant to va- geležinių išdirbinių
KAIP
ANT
VISADOS
IŠVYTI
tūli
komiteto
nariai,
delei
nežinomų
stengiasi suprasti kaip palaiky mnžinn An<rlitos laiwna RHO.karo ar vakarų
pasiskirti žmogų, miai sumažėjo. Visos dirbtuvės dir- labai norėta, kad prisidėtų kas nors
priežasčių,
atsisakė
dorbti
ir
išstojo
LENKUS Iš LIETUVOS.
ti savo sveikatą, mintija apie nno tnmi. o tuo tarnu
kuris susirinkusiems galėtų pa aiš ; ba labai silpnai ir darbininkų algos ir iš klerikalų pusės, bet klerikalai
iš
komiteto.
Liko
tiktai
vienas
J.
korespondencija
Kalbama, kad žinodami kad toji
Tankiai atsitinka skaityti laikraš
kinti apie SLA. Jeigu bent ku r i os e žymiai mažinamos.
ją, pašvenčia truputį laiko su Vn’<s*’vLiu
Injvvnas n«'A*rląio čiuose, jog vienoj ar kitoj Lietuvos Belavičius pasiryžęs pavestą darbą kuopose
padaras, jokiu
žmogaus, 'grjž senų laikų uždarbiąi — 2 dol. yra tikras klerikalų
nesirastų tokio
varyti
pirmyn
ir
ačių
vien
jo
darb

pratimui savo kūno, apturi gerą 1nUqnnnn
nrM Knnoę,.
į
dieną.
Tačiaus
jeigu
pragyvenimo
budu
nesidavė
tan
komitetant
iš
gelžkclio stotyje girdisi lenkų kalba
kuris galėtų tai atlikti, pasikvieskite
štumui
tapo
sudaryta
antras
komi

užmokestį būdamas sveikesniu
. . - . . ne juokais
- tarp gelžkclio tarnautojų.
kokį iš kaiminiškos
kolonijos arba brangumas bus tokis kai dabar kad rinkti.
Vadinas
jankiai
tetas,
kurin
apart
paties
Belavičiaus
Nutarta rengtis prie antros Lietu
Baltųjų lenkų puolimas, pridengtas
apskričio organizatorių A. Banišaus- lyra, tuomet butų negalima jokiu buir tuomi turtingesnių, nes svei veržias tapt jūrių ponais, paša- | žcligovski
dar
gauta
du
darbštus
lietuviai:
M.
su šeimyna
pragyventi.
vai Gynimo Paskolos.
io avantiūra, yra paremtas
,ką (167 Orvigsburg
st., Tamaqua, 'du žmogui
•
• A
t
. ____ _ _ ! • _
kata yra didžiausias žmogaus •lindami
Diksa
ir
B.
Osadauskas.
Tuojaus
Anglų
gegemoniją.
Išrinkta du pasiuntiniu busiančiam
Pa.) kuris jums beabejončs tatai pa- j Kas tuomet atsitiktų, nesunku numapagalba
lenkiškųjų elementų,
įsipradėta darbas — eiti
per lietuvių
turtas.
tyti,
nes
jau
dabar
ne
ta
gadynė,
Lietuvos
Laisvės*
Paskolos Stočių
įstaigas.
pralenkt
skverbusių
į
valstybines
Dar aiškesnį norą
darys. Paaiškint5
apie SLA. bus
gyvenimus
renkant
aukas.
pasiuntinių
; suvažiaviman,
kuris
Lietuvos
Dr.^S. Biežis. britus amerikiečiai parodė savo Nei kiek ne stebėtina, kad
I
Įgalima pirm pratiesiant
rodyti pa kad žmogus rainiai badu mirtų.
Nors čionai mažai randasi lietuvių, veikslus arba
'
Korespondentas.
įvy^s
vasario
23
d.
New
Yorke,
šau
Respublikos vyriausybeii stokuojant
pertraukose, kurios,
darbuote bedidinant karo lai ( lietuvių inteligentų, yra laikomi vi- o ir tie patys pasidalinę į visokias sulig programo, bus
kiamas Lietuvos Atstovybės. Tais
apie 10 min. lai
Vėžys platinasi.
ROCKFORD, ILL.
pasiuntiniais
išrinkti J. Grinius ir
vyną. Anglijos Vyriausybė ne- šokiose įstaigose netinkami clemen- grupes, tačiaus visgi aukų su rinkta ko.
(Amerikos Raudonasis
pusėtinai.
Mat
tarpe
visokių
nesu[
sykį buvo viešai išsitarus, kad ta’« ncs didclė dalis Lietuvos inte- sipratėlių yra ir gerų tikrų lietuvių, [' Beto kiekviena kuopa pasistengkite Šiame mieste yra apie 55 tukst. Dr. Ignas Stankus. Jei bent katras
išvyti į Rusiją karo laiku,
Kryžius.)
ant kiek tas bus galima paskleisti, gyventojų, daugiausiai švedų, kurie iš augščiau minėtų negalėtų važiuot,
josi karo laivynas prie įvairiau-1
kurie
nesigailėjo
net
gausesnių
aukų
Rusijos ir tolimojo Sibiro
tarpe publikos SLA. agitacijinės lite savo tautinius idealus stato pirmoje tai yra dar du kandidatai: Julius. A.
Renkant
sių
sąlygų
privalo
but
lygus
tyruose ir iki šiam laikui, nors ir la- savo Tėvynės pagalbai.
raturos. Veltui padalinimui x literatū vietoje, užtad ir dvasiniai ir medžia Chimes ir Dr. A. Dambrauckas.
Skaitlius mirčių nuo vėžio
dvjejų galingiausių jūrėse vai- bai norėtų prisidėti prie bendro sta- aukas tenka sutikti visokių žmonių.. ros aš pats užsakiau iš Centro ir giškai pralenkę kitas tautas. Nors Siame- susirinkime dalyvavo pasiun
kasdien didinasi ir statistikos stybių laivynam, anglų politi- ■ ty,ll° I cvyncs, tačiaus
tarnaus materiališkai
materiališkai Vieni išsikalbinėja kad neturi iško, Į manau įvardytos
kuopos gaus. Gi tikrai negalima pasakyti kiek čionai tintai nuo virš *30 draugijų bei kliurodo, kad vėžio ypatybės baisiai
nusilpninti Rusijos ekonominiu kri kiti sako, kad poteriais galima len pardavinėjimui
literatūros, kuopos yra lietuvių, tačiaus skaitoma tarpe bų.
kam,
kurią
nesikį
patvirtino
,
7zių,
*jn ' neturi spėkų sugrįžti Lietuvon. kus iš Lietuvos išvyti, o treti parei
Kitas susirinkimas bus sušauktas
platinasi. Ypatingai
laikinai
pačios turite pasirūpinti. Abclnai vi- Į 4 ir 5 tukst. Bet kadangi lietuviai
abieji
atstovybių
rūmai.
Tarpe jų yra daug gelžkclio tarnau- škia, kad jokių aukų Lietuvai nerei sur rūpinkitės
labai
pasiskyrstę
į
visokias
partijas,
specialiais
laiškais,
tuoj po suvagauti ir naujų narių
platinasi epidemija, kuri turi
kia
duoti.
Nors
sunku
perkošti
viso

tad y sutikimo nėra ir todėl jokio žy- žiavinuti Liet. Laisves Paskolos Sto
Amerikos Jungtinės Valsty-1 toj9, pradėjus nuo depo viršininkų
prie SLA.
visas ypatybes vėžio, nors galu
kį priekaištai ir nckulturiški užsipili
inžinierių,
baigiant
mašinistais.
mesnio
judėjimo apreikšti negali.
čių pasiuntinių, idant sulig minėto
Pagaliaus jeigu manote butų ga
bės matyt nutarė nesilenkti ”1zin*cri9<
baigiant
dinėjimai,
tačiaus
ne
ką
padarysi
—
Tarp
1
arp
demobilizuotos
demokratiškos
tinai specialistai neišradę kas
Seniaus čionai
daugiausiai veikė suvažiavimo nutarimų, butų galima
lima kur parinkite
aukų del SLA.
varėme
savo
darbą
iki
galui.
prieš
tokį
anglų
nusistatymą.
.
Kapelio
armijos
daug
yra
lietuvių
SLA.
77
kp.,
kuri
nemažai
yra pasi- pradėti naujas darbas prie Lietuvos
Prieglaudos Namo,
tai do epidemija.
tai malonėkite
Ži- karininkų pradedant nuo pulkininkų Viso aukų surinkta $142.50, kurios tatai padaryti, Jeigu kur darysite darbavusi netik del savo narių, bet Gynimo Paskolos..
Šiose dienose yra labai svarbu Paskutiniam Amerikos jūrių
*
•
ir baigiant leitenantais; visi jie ga« pasiųstą Lietuvos Misijon, kad per
Philadelphios Draugijų Są-'
rinkliavą, darykite ją laike per ■ ir del visų lietuvių kaip Amerikoje,
kad visi iš musų butume apsipa- nybos pranešime mes Štai ką vo gerą praktiką kelių metų karėje, siųstų Lietuvos Šauliam. (Dėlei sto tokią
ryšio Spaudos Komitetas.
traukos. Gi visas
tokias surinktas ! la'P ’r Lietuvoje. Ji visuomet budaįsimankštinę gerai ir pernešę nežmo kos vietos, aukautojų vardų negar Į Prieglaudos Namui aukas pasiųskite v0 iniciatorium visokio vietinio lietužinę su vėžio ypatybėmis, nes skaitome:
vių veikimo. Jos užmanymu ir dar
apsižiūrėjus ir laiku pradėjus Jūrių žinyba varo tokią poli nišką naštą, traukdamiesi per viso siname, pasitikėdami, kad gerb. au tiesiog į Centrą.
per

Sibiro
laukus.
Tikslu
jų
buvo
kautojai
užtai
nepyks.
„Tėv."
Red.)
bu buvo rengiami
masmitingai, ji
J. D. Taunis.
Redakcijos Atsakymai ,
gydytis, vėžys yra pasekmin- tiką karo laivyno klausime,
stoti
darbavosi
šelpime
nuo
karės'nuken

Baigdami
šį
pranešimą,
norime
tar
SLA.
1
Apskr.
Pirm.
gai išgydomas. Bet visa nelai pagal kurios Jungtinės Valsty į Lietuvos veikiamųjų armijų, Da- ti širdingos padėkos žodį visiems au
tėjusių lietuvių, ji rūpinosi
atstovų
A. Rybikauskiui, Depue, III. Ne
pasiuntimu į Amerikos lietuvių viso
mė tame, kad vėžys pačioje pra bės privalo susilygink pajėgom bar tie karininkai sėdi čionai be dar- kavusiems, kurie savo sunkiai už
verta
lietuvių
laikraščiuose kartoti
ir be maisto bei apdaro, nuo vi-( dirbtu skatiku
kius seimus. Tačiaus pastaruoju lai
parėmėte Lietuvos
džioje mažai yra jaučiamas ir su Pačiu galingiausiu laivynu, bo
LIETUVIAI AMERIKOJE ku jos darbuotę suparaližiavo rėks to purvo apie Lietuvą, kuriuomi len
sų apleisti.
spręsti, kad tai koki tik Sali
turžti vaistyto Broliai Amerikiečiai. Žinodamas žmonių žūtbūtinę kovą už savo lai
sunku tikrai
kai savo spaudą puošia. Lietuviams
niai iš komunistėlių abazo, kuriems
svę
ir
musų
Tėvynės
nepriklauso

yra žinomos lenkų užmačios linkui
vėžio pradžia, nes’ pradžioje liga ant žemės skritulio. Tuo tikslu Jus nenuilstantį aukavimą apgyni- mybę. Butų jau laikas . ir visiems
CHICAGO, ILL.
niekame nėra gero ir naudos , kur
mes kasmet didinsime savo lai m ui Tėvynės, kreipiuosi 'ir aš į Amerikos lietuviams susiprasti ir vi- Lankanties Viešajam Knygyne, tik jie nemato savo partijos laimė Lietuvos nepriklausomybės. Iškar
labai lengva.
/
pą, sulig Tamstos prašymo, pasiun
Jus, prašydamas, jei Jus norite grei* Ypatingai moterys turi apsi vyną; tas tikslas truks — plyš čiau išvyti lenkus iš Lietuvoj ir kad somis savo išgalėmis remti savo ant Randolph st. ir ^Michigan avė., jimų.
tėme Lietuvos Atstovybei.
vienas iš patarnautojų
dažinojęs,
Nors ir dabar kuopos valdybą su
žiūrėti, ir kaip tik jaučia iune privalo būti pasiektas ne vėliau jie negalėtų daugiau padaryti Lietu Tėvynę apsigynimo kovoje.
M. Vitartui,
Bradock, Pa.
Iii
kad esu lietuvis, atėjęs prie skaitymo daro tautininkai ir rimtesni socialis
Aukų rinkimo Komitetas—
Tamstos
prisiųstos
korespondencijos
vai naujos avantiūros, padėkite sugrą
sukietėjusias dalis ar skausmą, 1925 m.”
stalo mandagiai paklausė:
tai, tačiaus valdyba
perdaug nusi
J. Belavičius,
matosi, kad Tamsta ją pasiuntėte ir
intcliYra
žinių,
kad
jau
1923
m.
Sinti
iš
Sibiro
nors
lietuvius
Ar daug lietuvių Chicagoj gyve- leidžianti šitiems rėksniams.
Pav.,
B. Osadauskas,
apie kurį mėsos pradeda plėkitiems laikraščiams. „Tėvynėje" tai
paskirtą lai- Kentus ir specialistus, kurie Lietuvona?
buvo gauta Lietuvos
Misijos atsi
M. E^ksa.
•
muoti ar kietėti, nieko nelaukus5 t. y. 2 metų prieš
.piname
tiktai originalius raštus vien
' -'
je užims tinkamas vietas ir tuomi su— Apie šimtas tūkstančių — atsa- šaukimais, tai šitie rėksniai
pakėlė
reikia kreiptis gydytojaus pata-|ką> Amerika galėsiant pralenkt’ njažins jos priešų skąičių. Rinkite
„Tėvynei" skiriamus. Netilps.
kiau.. ’
triukšmį, reikalaudami, kad tas at
ng
kp.,
Zeigler,
III,
.,
sekretorius
J.
rimo. Daugelyje atsitikimų mė Anglus karo laivyno pajėgo- aukas ir siųskite mano vardu per pridavė kuopai sekantį raportų už Pasisakė esąs užveizda svetimų sišaukimas butų atmestas visai ne- M. Narijauskui, Newark, N.
netilpo jokis
pranešdami man šiuo ant
kalbų literatūros; jis manęs, kad lie- skaičius ir kuopos valdybai nusilei- Kadangi „Tėvynėje”
nesinių sumažėjimas būva prie mis, jeigu pastaroji nesubrus Charbiną,
1920
metus:
Viso
įeigų
per.
1920
m.
Į
susi*
Amerikos
lietuvių
bankininkų
rašu: Vladivostok,
Komarovskaia
tuvių Chicagoj apie pora šimtų tesą, dus, jie pasiekė savo
tikslo. Tad
smarkiau
darbuotis.
te
”
pasko7i"
4n,vo
$
6
3O-9O;
viso
išlaidų
buvo
rcikažastimi vėžio.
23. Kas negali aukoti — t
bot taikosi, kad
1klausia lietuviškų kame čia kuopos narių ir valdybos i rinkimo protokolas, todėl nėra
’ l
$539.23.
Kuopai
lieka
gryno
pelno
„Su
dideliu
įdomumu
ir
suju

I
lo
talpinti
nci
Tamstos
atsakymo
na. Visi tie
specialistai, sugrvžę
. žaisdos spuogai, įdrėskimai,
knygų, kurių jie visai neturi, Turi nuoseklumas?
už 1920 metus $91.67.
j tą protokolą, Pagaliaus mes ,,'I’Ž*
Tėvynėn
tarnaus
Lietuvos
įstaigose
dimu
baigia
„Temps
”
savo
puikios' literatūros: rusų, žydų, slavotys,' karpos net ir apgamos,
Vietos lietuviai taipgi myli lankytis
Į*
Gruodžio
men.
1919
mažai vietos
metų, kuopa
vynėje" turime labai
ir paskolintus
pinigus
su padėka
vokų, lenkų, tad norėtų
ir lietuvių, j tokias prakalbas, iš kurių išmintinkurie nepasiduoda gydymui straipsnį, mes tėmijam abiejų sugrąžins per Valstybės iždą.
rašinio, kad ir
I turėjo viso 12 narių. Dabar kuopoje
ir
todėl
tokio
ilgo
bet nežino kur gauti. Paklausė, ar gam žmogui jokios
naudos nėra.
Kova del
yra 19 pilnų narių ir 10 nepilnų —
prie geriausių norių, patalpinti nega
kartais yra vėžio ypatybėms ir laivynų žygiavimą.
J. Vaitieka tis,
aš negalįs nurodyt kur galima gaut Kuomet atvažiuoja „velnių kupčius"
viso
29
nariai.
1920
.
metais
naujų
lime.
Lietuvos Respublikos įgaliotinis
jeigu nesuteikiama jiems gydy- viešpatavimo jurčse jau prasilietuviškos literatūros.
Mockus šu prakalbomis, tai net sve
narių
j
kuopą
prisirašė
18.
Tokiu
Sibire,
— Su mielu noru — atsakiau — tainės sienos braška, nes jisai moka
tojaus pagalbos, su laiku vėžio dėjo.”
, budu pereitais metais
musų kuopa
IŠBAIKITE PIRKTI
netik nurodysiu bet patarsiu kokias kvailas „sorkes" krėsti. Arba atsi
auka pasilieka. Raudonosios
[gerokai padidėjo ir sustiprėjo, Rciknygas lietuviai mėgia skaityt.
lanko koks pamišėlis „biblijos stu
kia tikėtis, kad šiais
metais kuopa
APS VIETĄ!
gyslos apsireiškimai ir jos ne- — Man buvo sakyta, kad
SLA. REIKALAI dvigubai padidės, nes kiekvienas na Tas jam patiko, nes jis lietuviškai dentas" irgi tiek pat „kostumicrių" Aš pavasarį
rengiuosi išva
dažiurėjus, užleidus būva prie Tamsta visiškai neskausmingas I
nemokąs, jam reikalingas
žmogus gauna. O juk tai yra pasižeminimu
rys pasistengs agituoti už šią kiek
padėt išrinkt. Pažadėjau?;
rimtam ir sveiko proto žmogui i to- žiuoti į Lietuvą, o da turiu ke
žastim net 60% vėžio užsikrė dentistas.
vienam darbo žmogui
naudingą or
SLA. KUOPŲ DOMĘI.
Deja, nesama netik didesnių lietu kias „prakalbas" lankytis.
timo.
lis šimtus
— Tikrai taip —man visiŠ-! Nors kasmet buvo talpinama ganizaciją..
viškų \nygų
užtektinai pasirinkt,
Šio t miesto lietuviai turi ir tauLiud. Lastauskas — sekr.
APŠVIETŲ.
Vėžys ne yra prigimta ar ko- kai nieko neskauda.
bet iš tų pačių ką išleistos, daugu- tišką" parapiją /ir bažnyčią, Ta„Tėvynėje” SLA. kuopų naujos
ma išsibaigusios, Rcikėjo
net ma čiaus turbūt nekaip sekasi, nes mažai tai noriu išbaigt parduoti pakia nors kraujo Jiga, net ir ne - ,
......... TT------valdybos, tačiaus šiais metais
IŠ SLA. 7-to APSKRIČIO
Paimta už parapijonų ją lanko. Užtatai vysku mestinai: Apšvieta su 780 pus
žąs, neapdarytas linti.
labai užsikrečiama. Beveik vi
dėlei vietos stokos netalpinsi •
DARBUOTĖS.
500 dolarių. Jei but iš ko, 'knygynas pas Mickevičius gerokai pabarė savo
suose atsitikimuose vėžio^pir- Lietuvos Atstovybės Ameri me. „ Kuomet „Tėvynę” padidin Sekant musų organą „Tėvynę”, butų ėmęs nemažiau $3.000 'vertės. parapijomis už „apsileidimą", bet už- į lapių, 7x4 druko kaštuoja tik
25c. ir 10c. prisiutimas.
mos ypatybės yra nuolatinis
sime, tuomet. • vėla grįšime ir tenka* pastebėti, kad 7-taš apskritys Sunkti įtikinti, kad lietuviai mčgia tad pagyrė SLA.'ir Dr. Šliupą.
koje Pranešimas
yra vienu
iš darbštesniųjų
SLA. moksliškas knygas.
Jų nuomone,
A. M. Savickas.
Daugiaus pas nieką jų pirkt
niežėjimas, ir retkarčiais vėžys
prie senų papročių, o šiuosmet apskričių.
Jisai
netik reguliariai lietuviai nėra taip
aukštai lavinti,
Maigiai randasi.
negausite.
PASITARIMAI DELEI TEIKIMO gerb. kuopos malonės nerustau- laiko savo suvažiavimus
ir svarsto kad žingeidautų
gamtos, mokslais,
PHILADELPHIA, PA.
PAŠALČOŠ LIET. RAUD.,
Visuose atsekimuose nurody
ti, kad šitą įprotį apleidžiame. kokiais budais butų galima pravesti astronomija ir tt. Jų nliomonc pa Sausio 23 d. Lietuvių M uzikalčj
TAM. ASTRAMSKAS,
'
KRYŽIUI.
platesne agitacija už SLA., bet net sakos, apysakos, istorija bei teatra Svetainėj tapo sušaukiąs
tais apsireiškimais pasirodžius,
Draugijų
307 W. 30-th. Street,
Vasario 23 dieną
yra Jaukiamas Ypač dar ir dėlto reikėtų pa- nesigailėdamas ir didesnių iškaščių lini veikalai daugiausiai pageidauja- Sąryšio susirinkimas ąpkalbfjimui ir
nieko neatidėlioj^s reikia kreipi Lictuvos Paskolos‘stočių atstovų su- naikinti šitas įprptfa, kad pereiNew York City.
surengė platų prakalbų
maršrutą, lmi. Tačiaus man pasisekė pertik- pasitarimui kaip pasckmtngiau pra
. 'A'*
I

i

Mis

■

WWMIfW’* Wį

K

PRANEŠIMAS.
;s

♦ ♦

SLA. 5-to apskričio New York
ir New Jersey valstijų yra Šaukia
ma* metinis suvažiavimas ant 27 d.
vasario, 1921 m.,
S. L. A. name,
307 W. 30-th St., New York, N. Y.
Malonėkite prigulinčios kuopos prie
apskričio, prisiųsti atstovus ant mi
nėtos dienos. Taipgi yra kviečiamos
visos kuopos minėtų valstijų atrast
reikalingumą prisidėti prie taip nau
dingo darbo, kokį atlieka SLA. ap
skričiai ir prisiųsti atstovus, Atstovai malonėkit į laiką
pribūti, nes
posėdis prasidėt lygiai pirmą vai.
po pietų.
5-to apskričio valdyba:
Pirm. A. Montvila.
Sekr. F. V. Zubrickas,
193 Grand st., Box 135,
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ
FILMŲ
BENDRO
VĖS NAUJI
PAVEIKSLAI IŠ
LIETUVOS.
Antra serija bus rodomi:
Subatos vakare, vasario 19 <L,
Kaspučid salėje, Rienarton, Pa.
Nedėlios vakare,
vasario 20 <1.,
Lyric Teatre, Girardville, Pa.
Panedėlio vakare, vasario 21 d.,
Liberty Hall, Broad st., Tamaqua,
Pa.

VINCAS AMBRAZEVIČIUS

AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
PINIGŲ SIUTIMO.
Išdirbu pasportus į Lietuvę va
žiuojantiems ir padarau paliudijimus
(affidavitus) iš Lietuvos atvažiuo
jantiems. Taipgi legalizuoju viso
kius dokumentus (daviernastis) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tintas.
šifkortės ant geriausių laivų.
Lietuvių Filmų B-vS.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.

B

BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety.
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

JOHN S. LOPATTO

Dr. A P. Dambrauskas

Hs
toasted

UCKY
STRIKE

KAZYS KRAUČUNAS

CIGARETTE

Phones:
Bell — Kensington 5316

GEORGE MATULEWICH
ATTORNEY-AT-LAW
Room 810
National State Bank Building,
810 Broad Street, Newark, N. J.
Telephone 4256 Market

SKAITYKIT IR
KTT „TfiVYNĘ

LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo Valandos:
0—to valandai ryte.
6—8" valandai vakare.

294 — 8th Avenue

«53l E. Allegheny Ave.,
PHILADELPHIA PA

PLATIN-

TIESUS PATARNAVIMAS
IŠ NEW YORKO Į HAMBURGĄ

važiavimas

Patogiausias

del

Rusų ir Lietuvių.

Didžiausi moderniški dviejų sriubų garlaiviia.
Garlaivis MANCHURIA išplauks Kovo 3 dieną.

Garlaivis MONGOLIA išplauks Kovo 17 dieną.
Garlaivis MINNEKAHDA (naujas) išplauks Kovo 31 dieną.
Trečia Klesa1 iš New. Yorko į Liepojų ................................. 8132.00
Trečia Klesai iš New Yorko į Eidkunus .............................. $130.00
valgiai per patarTrečios 1klesos keliauninkams suteikiami
Atskiri kambariai
nautojus ruimingame valgomajam kambaryje.
del moterų ir vaikų.

H
1
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Kreipkitės j Kompanijos ofisą 9 BROADWAY,
New York, arba pas vietinį agentą.
MUiniiHiittiHiiiiutuuiFwiinnmTwimmmrrrnwiwnnM

T

(Severos Plyskelel nuo Šaldo ir Grlpos)
galima pasitikėti jog palengvins Saldą i
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu ilgu, prašalinant Gripą arba Influenzą. Pardavinėti kožnoi aptiekoL Kainos
30 centu.

LIEPOJU IR RYGĄ ,

♦

S. S. STOCKHOLM išplauks
kovo 10 dieną.
S. S. DR0TTNINGH0LM išplaukia kovo $4 dieną.
Trečia kliasa į LIEPOJŲ arba RYGĄ $145; į REVELĮ $150 ir $5 taksų. Trečios kliasos pasažieriai patalpinama į kajutas del 2-4-6 žmonių.
Delei laivakorčių ir informacijų
pasportų gavimui, ♦
♦ kreipkitės į VIETINIUS AGENTUS.
,
♦

♦

Laivai Plaukia Į

NEW YORKO Į HAMBURGĄ '
SUSTOJA
Cherbourge ir Southampton’e
ORBITA išplaukia _________ GEG. 21
OROPESA išplaukia_________ BIRž. 4
ORDUNA išplaukia _______ BIRŽ. 18
1, 2 ir 3-čia kliasa
Geriausi įtaisymai trečios kliasos pasažieriams.

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET CO.,
26 Broadway,
New York

Arba prie bile agento.

Jūsų Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir Nusilpnėjimas
Kūno reikalauja

Nuga-Tone

42 BROADWAY,

NEW YORK CITY.
Tiesi Kelionė Be Persedimo IŠ NEW YORKO
.Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS

fi

Laivai išplauks kas 14-ta diena.
DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
S. S. LITUANIA
Kovo 4
S. S. ESTONIA
Kovo 16
S. S. POLONIA
Kovo 30
Visi, laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Nuga-Tone
stimulates and
strengthens
the vital pow
ers. It i 0 a
valuable blood,
nerve and

NOTARIUS IR AGENTAS
Užlaikau geriąusius cigarus. Parduodu laivakortes ant visa linii«, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausiu laivu. Siunčiu pi
nigus i visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokiu žemiu
pinigus ant amerikonišku. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
atlieku visokius reikalus su Rusi tos valdžia. Užtaikau svetaine mr
tingams ir veielijtimz. Iš tolimesniu miestu galima
atsišaukti laiškais.

26 Broad Street,

New Britain, Conn.
Telephone SSO
J

health tonic. A

combination of
corrective and re*
storative agents,
that has the high
approval Of Med*
ical Science.

< suteikiame paaiškinimas, kaip geriau važiuoti tSvynta Ir
♦
išdirbame pasiport
trumpiausiam laike.
Y
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus.
Laivakortes važiuoti kriajun ir iš krajaus; siuntimas Ir
mainymas pinigų; priimama pinigus ant pačidumo Ir
mokamas nuošimtis.
t
HENRY C. ŽABO,
3 Avė. Cor. 6 Street, įSept. L. 4,

New York, N, T.

įsteigta 1841 m. Kapitalai
818,000.000.00.

age
m
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Naudokite musu ..Money
Orde
rius” užmokėjimui bilų šioje Šalvie
ir Kanadoje. Visokiu svetimu val
stybių pinigu turime
pardavimui
Kuomet siunčiate kur nors pinigus,
tad reikalaukite American Express
Kompanijos paliudijimu. Tos yra
apdrauda priešais pražuvimą.

Kreipkitės į bile mujsų agentūrą ar ofisą American
Railway Express Company, arba kreipkitės ar rašykite sa
vo kalboje į

Foreign Money Order Department

AMERICAN EXPRESS COMPANY,
65 Broadway, New York.
Kiti New Yorko adresai
118 West 39-th Street

18 Chatham Square.

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?
Darbininkas naudoja palengvinimui
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus
kasdieninio darbo.
Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
daugybė kitų nelaimių ištikti.
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo,
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu
galimybes uždirbti kasdieninę duoną.
Angliakasys naudoja Pain-Expellerį
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.
Narnų šeimininke naudoja Pain-Expellerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša—
nito musių įkandimo ir kitų vabalų įgiji
mo ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas.
Visi naudoja Pain-Expcllerį.

Joint Service with

Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtą $.....

persiuntimą, apmokėtą
Vardas.

Adresas • ••••

•••

už ką malonėkit prisiųsti man

buteli Nuga-Tone.

▼

American
Express
Kompanija
įsteigta 1841 metais ir turi įmokėto
kapitalo $18.000.000.00
ir persiunčia
Europon daugiau siuntiniu, negu bi
le viena finansinė įstaiga. Pasibudavojo nuosavą 21 augšto namą prie
žemutinės Broadway,
New Yorke,
kuris yra čionai parodomas ir kuria
me kompanijos vyriausias ofisas tel
pa.

Nčra kitą gyduolę lygių Nuga-Tone, ncivienos “nėra taip geros” neivienos neduoda
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamor
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonis gydulės už vieną kainą.
Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jųS negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu.
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikime.
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemą j stiprią, sveiką padėtį, vartojant Nuga-Tone.
iųs greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
aip naujas žmogus ir galėsite ažiaugties gyvenimu, išnaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvį, grobus,
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dlienos bet uzsisakykit Nuga-Tone
tuojau.
.
.
MUSŲ ABSOLIUTE QVARANCLIA. Kaina už Nuga-Tone yra Sl.OO
už butelį pilsų, visam menesiui gydyties, arba šeši du?’^ už $5.00. Imk
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa
sekmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo
pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už tai at
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuose tomis pačiotnis sąlygomis ir gvarantija.

537 So. Dearborn St., Chicago.

X

Sugrįžę paliudijimai
rodo, kad
pinigai siunčiamajam asmeniui išmo
kėta i 3 savaites. Mes
išmokame
markėmis, kurios yra legaliais pini
gais Lietuvoje. Musu
kainos': yra
žemos, o musu
patarnavimas1 yra
atsakantis.

I njjed American Li es

NATIONAL LABORATORY, LE05

Y
X

Puikus pinigu persiuntimo patar
navimas į Lietuva, kuris
buvo pa
laikomas rupcstimi
American Ex
press Kompanijos prieš karę, vėl ta
po atnaujintas keli mėnesiai tam at
gal.

puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

.... Prisųsk Sį Kuponą Šiandien

X
♦'

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ

Vyrjausis Ofisas American
Express Co., 65 Broadway
New York.

&

BKBHD

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
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W. F. ’SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
Tel. Wireenpoint 4548
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Narys.

-rA

NEWARK, N.

195 ADAMS STREET

24 STATE STREET,
NEW YORK CITY.
Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yoi’ko per
4* Gothenburgą, Švedijoj, į

kas dvi savaiti iš

SEVERA’S

J

p

♦ ŠVEDIŠKAI AMERIKONIŠKA UNIJA J

SEVERA’S

COLD AND GRIP TABLETS
Geriausia dovana saviemsiems, tai pinigų pasiųsti j Lietuvą. Da
bar yra gera proga, nes pinigai pigus. Už pinigus gali gauti viską,
o be pinigų nieko. Nusiuntimas greitas ir gvarantuotas.
Reikale
siunčiam per telegramą, ^aivakorčių Agentūra į Liepoją, Hambur
gą, Brėmą, Rotterdam?, Antwerpą, į Lietuvą ir ii Lietuvos atitrau
kiame šeimynas.
>
Padarymas Pasų kelionei Ir kiti dokumentai pavedime dalių, pir
kime ir pavedime. Pinigus siųskite per pašto Money Order,
lydami pridėkite 2c. štampą del atsakymo.

AMERICAN LINE

nuo tuo vargingo žiemos kosulį, per užlai
kymo narnose visada

Paprastas šaltis

Kas nori atsiim
ti savo gimines iŠ
Lietuvos, tam yra
reikalingi tam tik
slui padaryti popie
.
- -------- -riei „Afidavitai”. Visame jums patarnaus

ATIDAI LIETUVIU

Europą

suteikti avarbes ligas, bet ant

Visi norintieji Važiuoti į Lietuvą, pirmiausia gaukitePASPORTUS. Dabaįr pasportai yra išduodami ant viso
meto.

New York, N. Y.

Apsaugokite Vaikus

(pirmiau žinomo kaipo Severos Bahamas
Plaukiams). Jis atneš greitą paselpą, padarls lengvą ir naturallšką kvėpavimu ir
apserges nuo plėtimo ilgu. Dvie mieras,
25 ir 50 centai.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ
V
l LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

KAMPAS 25-TOS GATVES

Severoa naujas Kalendorius 1921 metu
yra išduotas. Gaukite viena sava aptie
kei. Yra duodamas dykai. Jeigu negautumite aptiekei, rašykite pas mus ir
Įdekite 2c pastos ženklg.

Cough Balsam

*

BALTIC STATES BANK

I. B. BRONUSHAS, M. D.

Paieškojimai

JHL

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.
Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.

V. AMBRAZEVIČIUS,
t
SLA. Narys
laikytame 178 Ferry St.,
Newark, N. J.

Kuopu Susirinkimai

Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.

KAIP PAGERINTI SAVO
SVEIKATĄ.

Dentistų Suvažiavime,
paskutinėmis dienomis sausio mėne Tel. Market 5599 M.
sio, Chicagoje, vienas žymių kalbė
tojų pasakė: „Jeigu jus norite pa
gerinti savo sveikatą?* mėginkite val
Phone Bell 1I64
gyti apsvarstančiai.” Ir jisai nurodė
daugelį fiziškų negalių, kurios kanki
na „greitų užkandžių” praktikuotoAttorney and Counseler-at-Law
jus. Tačiaus šitas blogas įprotys, SLA. ADVOKATAS-PATAREjAS
Kulpmont, Pa. SLA. 241 kp. re- j
ryti maistą
be sukramtymo, nėra 308-9-10 Coal Exchange Building
guliaris susirinkimas jvyks nedėlioj, I
lengvai prašalinamas,
todėl mums
WILKES BARRE. PA.
27 d. vasario, 2, vai. po pietų, Public!
Upriseina su tuorni skaitytis ir ieškoSchool name. Malonėkite visi nariai
I ti tikro kelio to pataisymui. Trene
susirinkti, nes ant
šio susirinkimo
rio Kartusis Vynas yra tuomi vais
bus SLA. prezidentas gerb. St. Ge
tu. Jis pagelbsti grumuliavimui ir iš
gužis.
valo vidurius. Kiekvienas, kuris tik
J. D. Taunis — org.
615 COLUMBIA AVE.,
jį pamėgino, yra užganėdintas. Taip
Cleveland, Ohio. SLA. 14-tos kp.
mums rašo
p. Fermino Lopes iš
BALTIMORE, MD.
susirinkimas įvyks 3 d. kovo, 6021
N. Bedford, Mass.: „Aš išmėginau
malonėkite
visi
nariai
St. Clair avė.
Ofiso valandos:
Trinerio Kartųjį Vyną ir turiu pasa
atsilankyti ir atsivesti naujų narių
kyti, kad jisai man begaliniai pagel
Nuo 7 iki 8:30 vakare.
prisirašymui. Kuris iš narių atves
bėjo,” Jūsų aptiekorius
ar gyduo
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų
naują narj, tas gaus gražų sieninj
lių pardavėjas
pertikrins jus, kad
kalendorių su lietuviškais paveikslais
garsiosios visos Trinerio
gyduolės
Nut. rašt< A. K. Mockevičius.
neturi sau lygių. Trinerio Linimen
tas, Trinerio Cough Sedative ir tt.
Bell Phone—Dickinson 1108 W.
yra puikios gyduolės., Joseph Trincr
Company, Chicago, Ill. New Yorko
. Paieškai! savo pusbrolio Martyno
atstovybė: 340 E. 71-st st.
Jonctilio, paeinančio iš Seinų apskri
Priėmimo Valandos:
et*, Kapčiamiesčio parapijos, JoncuNuo 10 išryto.
lų kaimo. Meldžiu jo paties ar kas BULGARIAN BLOOD TEA
(Bulgariškojo Kraujo Arbata)
6—8 vakare.
kitas apie jį žinanti
man pranešti
1624 So. 4-th Street,
GELBSTI
SERGANČIUS.
šiuo adresu:
PHILADELPHIA.
PA.
B. ŽERNAUSKAS,
Daktarai ir aptiekoriai rekomenduo
3351 Vinewood Ave.,
ja šitą ..puikią kraujo arbatą palai
Detroit, Mich.
kymui vidurių,
kepenų, inkstų ir
KURSAS NUPUOLA
kraujo tyrumoje.
Imkite gerai karštą
pašalinimui
Tai geriausia proga da«g
blogo peršalimo ir tuomi apsisaugo
auksinų į Lietuvą nusiųsti.
kite nuo influenzos ir plaučių užde
Greitume nusiuntimo
pinigų
gimo. Bulgarian
Blood 1 ea yra
nieks su manim negal lenkty
parduodama aptiekorių visur, arba
niuoti; visiems pinigų siuntė
mes prisiunčiame
apdraustu pašto
jams pristatau kvitas su para
siuntiniu didelę šeimyninę dėžę už
šais priėmėjų pinigų.
$1.25, arba 3 dėžes už $3.15, arba 6
Laivakorčių agentūra į Lie
dėžes už $5.25.
Adresas: H. H
pojų, Hamburgą ir visur.
Von Schlicke,
President, Marvel
Pasai kelionei į Lietuvą.
Marvel
Products
Company,. 396
Padarymas lietuviškų doku
Building, Pittsburgh, Pa.
mentų.
PinigusXsiuskite per paito
Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 c. štampą ir visados
adresuokite?
ADVOKATAS IR NOTARAS
P. MTKOLAINTS,
403 LYON BUILDIG.
53 HUDSON AVENUE,
SEATTLE. WASH.
BOOKLYN, N. Y.
Puriu pilnas tiesas visuose suduose. Pribunu ypatiškai vesti
provas į kitas valstijas ant pa
Severos Gyduolės užlaiko
kvietimo. Taipgi duodu patarimus
• šeimynos sveikatą.
per laiškus.

altic states banįt

INC.

Hamburg American Line
TIESIOG Iš NEW YORKO I HAMBURGĄ
Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis Centralinės Europos

BUVĘS
LAIMAS „MOUNT CLAY” PRINCE SEN1AUS
EITEL FRIEDRICH
Subatoj, 19 Vas. 12 vai.
Nuo Pier No. 7
Ketverge, 31 Kovo
North River
2 vai. po pietų,
Reguliariai savaitiniai išplaukirn ai po to bus su laivu Hansa
(cx-Victoria Luise) ir naujais laivais:

IŠPLAUKS
Iš
NEW YORKO

S. S. „MOUNT CARROLL”

S. S. MOUNT CLINTON"

BAYERN
WUERTTERNBERG
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom visuose šiuose garlaiviuose.
Specialiai
valgymo, rukimo ir sėdėjimo kambariai ir pasivaikščiojimui vietos
Snt viršaus laivu
pavedami trečios klesos pasažieriams
Užregistravimui vietos rašykit i bile autorizuota arentą arba I

39 BROADWAY

NEW YORK CITY.

